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PRECUVÂNTARE

M ultimul deceniu, nevoia de asemenea instrumente de lucru necesare
învmântului nostru bisericesc i mijloace de serioas informare teologic
adresate unui public mai larg, precum dicionarele, a condus la apariia edi-
torial a trei lucrri de real importan carefacparte din aceast categorie
Dicionar de Teologie Ortodox (ediia a 11-a), scris de regretatul Pr. prof. dr.
Ion Bria, Dicionar al Noului Testament, alctuit de regretatul Pr. dr, Ioan
Mircea, i Dicionarul teologilor români, întocmit de Pr. prof. dr. Mircea
Pacurariu. Astfel teologia dogmatic, studiile biblice i cele de istorie a con-
tribuiei teologice româneti la tezaurul bisericesc-cultural naional, ca i la
îmbogirea Ortodoxiei ecumenice, au fost domeniile care au beneficiat cu
precdere de sârguinai erudiia autorilor mai sus pomenii. Nu puini aufost
i credincioii care au ateptati primit cu cldurpublicarea unor asemenea
lucrri, spre a-i spori propria cunoatere cretin-ortodox i a dobândi ast-
fel o credin tot mai luminat i mai puternic.

Iat c acum, ca road a unor îndelungate i susinute nevoine crtu-
rreti - concretizate i în traducerea în limba român i publicarea unor
importante texte despre Sfinii Prini ai Bisericii sau chiar aparinând aces-
tora - Dl. Prof dr. Remus Rus, titularul catedrei de Istoria ifdosofw reli-
giilor, de la Facultatea de Teologie Ortodox "Patriarhul Justinian" a
Universitii din Bucureti, înzestreaz teologia ortodox român cu un im-
puntor dicionar dedicat literaturii cretine a Bisericii nedesprite. Ca das-
cl cu o remarcabil experiena în predarea studiului comparat al religiilor,
domnia sa este în chip special familiarizat cu modalitatea în care trebuie
tratat diversitatea manifestrilor spiritului uman, aflat în cutarea Adev-
rului ultim i mântuitor. De aceea, nu este deloc surprinztor duhul ecumenic,
dar de ortodox cumpnire i rigoare, în care sunt înfiai autorii - apo-
logei, Sfini Prini, scriitori bisericeti, i chiar scriitori eterodoci -pe care
i-a dat primul mileniu cretin. Sunt menionai chiar i marii ereziarhi, care,
prin raiunea i lucrrile lorpe care nu le-au lsat cluzite de lumina haru-
lui dumnezeiesc, au determinat contiina bisericeasc nedivizat a cre-
tintii primului mileniu sa purcead hotrât la formularea i cristalizarea
învturii de credin celei singure adevrate i mântuitoare, pe care tre-
cerea timpului nu a alterat-o i n-o va putea vreodat clinti.
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PRECUVÂNTARE

Fr îndoial, acest Dicionar enciclopedic de literatur cretin din

primul mileniu se distinge prin largul spaiu acordat personalitilor sfinte

care au strluciti lumineaz neîncetat întreaga arie a Sfintei Ortodoxii. Mai

mult, nu lipsesc din aceast lucrare nici marii Prini i Mucenici pe care i-a

dat Bisericii cretine universale pmântul nostru românesc. Este îndeajuns,

spre pild, a se citi articolele atât de bogate în informaie istoric i teologic

dedicate Sf Ioan Casian (sec. IV- V) i marelui prezbiter i arhimandrit Ioan

Maxeniu (sec. V), odrslii de roditorul ogor duhovnicesc al Sciiei Mici,

adic Dobrogea de azi. Primul dintre acetia este o adevrat pilda de ecu-

menism viu, cci. plecat din inuturile noastre spre a cunoate experiena i

trirea duhovniceasc a Prinilor pustiei egiptene, va deveni apoi ctitor al

monahismului cretin apusean.

i, nu din întâmplare, aceast min de cunotine i date ce ne restituie

chipul i trsturile gândirii i scrierilor cretine din primul mileniu, mileniul

Bisericii nedesprite, al Bisericii care a luptatfr cruare de sine pentru

pstrarea neschimbat a adevrului de credin revelat, este încununat cu

pomenirea Sfântului Martir Zotic, "unul dintre cei patru sfini martiri desco-

perii la Niculiel: Zotikos, Attalos, Kamasis i Philippos" (pag. 899). Iar dac

vom subliniafaptulcfiecare articol al acestui dicionar este urmat de biblio-^

grafia esenial i la zi, privind subiectul tratat, vom avea imaginea mai real

a trudei autorului acestei lucrri, a crei consultare devine de-acum necesar

oricrei persoane care încearc s cunoasc, mai îndeaproape i mai corect,

mai ales tezaurul patristic al epocii Bisericii nedesprite i totodat puterea

inspiratoare a duhului ei ecumenic pentru vremurile noastre.

Aadar, binecuvântm cu îndreptit bucurie apariia editorial a Dic-

ionarului enciclopedic de literatur cretin din primul mileniu, rugândpe

Dumnezeu s-l rsplteasc pe autorul lui potrivit râvnei, struinei i acri-

viei sale i s druiasc tuturor celor ce-l vor folosi spor de înelepciune

duhovniceasc, spre descoperirea în toate a lucrrii celei mântuitoare a

Cuvântului lui Dumnezeu întrupat în istorie - adic a Mântuitorului Iisus

Hristos - în Duhul Su cel Sfânt i în Biserica Sa dreptmritoare.

La srbtoarea Sfinilor Trei Ierarhi, 2003

ARH IEPISCOP AL BUCURETILOR

MITROPOLIT AL MUNTENIEI I DOBROGEI

l
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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INTRODUCERE

Vrând cineva o miestrie a înva, arcuri IflGii tre-

buin a s chivernisi de unealtele acelea prin care s poat
aduce lucrul su Ia buna svârire.

Radu Tempea, Gramatic româneasc. Sibiu, 1797.

Prin publicarea Dicionarului enciclopedic de literatur cretin din primul mile-

niu am încercat s punem la îndemâna tuturor celor interesai un instrument de lucru

care, din nefericire, lipsete în literatura româneasc de specialitate. Este vorba de o
lucrare de referin, fir pretenii de exhaustivitate, care cuprinde în paginile ei întreaga

palet de autori cretini - apologei, scriitori bisericeti, prini, doctori i învtori
ai Bisericii, i scriitori eterodoci sau ereziarhi - afe cror scrieri formeaz
motenirea literar i implicit, teologic-doctrinar, a Bisericii cretine, în perioada de
dinainte de Marea Schism (1054). Sfera de abordare este mai larg. Ea cuprinde

deopotriv pe acei scriitori care au modelat învtura autentic a Bisericii, dar i o
serie de ereziarhi i scriitori eterodoci care, prin scrierile sau învturile lor, i-au

determinat pe aprtorii credinei dreptmritoare s detalieze, s nuaneze sau s ela-

boreze o învtur de credin conform cu tradiia neîntrerupt a Bisericii. Totodat,

au fost prezentai nu numai autori de limb greac i latin, ci i cei care au scris în

siriac, armean, copt, arab, etiopiana i chiar în slavona veche, încercând astfel s
punem la îndemâna cercettorului informaii despre motenirea literar a întregii

Biserici cretine, indiferent de nuanele doctrinare îmbriate, consecine ale unor

controverse teologice dureroase, care au dus la scindarea ei. Cu alte cuvinte, au fost

inclui scriitori aparinând Bisericii cretine nedesprite a Rsritului i Apusului,

Bisericii Copte, Bisericii Armene, Bisericii Etiopiene i nu în ultimul rând, cei

aparinând Bisericii Siriene iacobit, reprezentând tradiiile teologice calcedoniene i
cele necalcedonienc. în acest sens, considerm c este vorba i de o lucrare ecumenic
a crei valoare nu poate fi trecut cu vederea.

Dicionarul de fa nu se restrânge doar la istoria literaturii cretine vechi, adic
a Patroiogiei sau Patristicii, care se încheie cu Sf. loan Damaschin (t749) pentru

Rsrit i cu Sf. Isidor de Sevilla (f636) sau Beda Venerabilul (|735) pentru Apus, ci

cuprinde informaii i elemente care fac parte din perioada post-patristic, facilitând
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INTRODUCERE

accesul la un material mai extins în timp. necesar cunoaterii dezvoltrii teologiei i

Filosofici cretine în cel de al doilea mileniu.

La întocmirea dicionarului am fcut uz de principalele colecii de texte sau ediii

critice care conin operele autorilor tratai, de traduceri ale acestora, studii i mono-

grafii, tratate de patrologie, manuale de istorie a literaturii cretine, enciclopedii,

diverse dicionare i reviste de specialitate. Fiecare articol este prevzut cu o biblio-

grafie pe care o considerm minimal, cuprinzând referiri la textele de baz, tradu-

ceri, monografii, studii specifice. Totodat, am încercat s includem i bibliografia

româneasc, se înelege cu scpri inerente pentru care ne cerem scuze. Titlurile bi-

bliografice menionate sunt, dup prerea noastr, dac nu cele mai importante, cele

mai folositoare, întrucât pun la îndemâna cititorului un punct solid de pornire pentru

cercetare. Exist în segmentul de bibliografie i referiri la lucrri mai vechi, depite

de cercetrile ulterioare. Am considerat util menionarea lor deoarece, dincolo de

inadvertene, ele conin un bogat material arheologic, liturgic i teologic care rmâne

valabil. în plus, am indicat, acolo unde a fost cazul, lucrrile în care se gsete o bi-

bliografie extins, la care se poate recurge pentru informare.

Considerm necesar s subliniem aici faptul c întocmirea unei astfel de lucrri

solicit un sprijin substanial, pe care l-am primit pe dou ci. Prin colaborare direc-

t i prin furnizarea de materiale bibliografice. în primul caz, se cuvine s menionez

contribuia adus de Dl. Florin Frunz, doctor în filosofie, care a cercetat, în cadrul

studiilor de doctorat, fenomenul gnostic. Lui îi revin, în majoritate, articolele legate

de acest fenomen i de cele înrudite. La aceast contribuie, se adaug cea a Pr.

Nicolae Brânzea, lector la Facultatea de Teologie Ortodox, Universitatea Piteti, care

a avut amabilitatea s ne trimit câteva articole. în ambele cazuri, articolele au fost

marcate cu iniialele numelor autorilor, respectiv, F.F. i N.B.

Dar ceea ce ne îndatoreaz cu precdere a fost accesul la materialul bibliografic,

în acest context, inem s mulumim, în primul rând. Printelui Diacon Dr. loan

Caraza, confereniar la Patrologie în cadrul Facultii de Teologie Ortodox, Uni-

versitatea Bucureti, care ne-a pus la dispoziie biblioteca sa, permiându-ne adeseori

s reinem, mai mult timp decât s-ar fi cuvenit, unele din lucrrile fundamentale de

care el însui avea nevoie. Printele Prof. Dr. Gheorghe Drgulin. fost profesor de

Istoria bisericeasc universal Ia Facultatea de Teologie Ortodox din Bucureti i din

Alba lulia, în prezent pensionar i preot paroh, dar deosebit de activ în planul publi-

cisticii teologice, a fost alturi de noi, sprjinmdu-ne cu sfaturi inestimabile i biblio-

grafie. Printele Mihai Sptrelu, lector la Facultatea de Teologie Ortodox din

Bucureti, a avut amabilitatea de a ne împrumuta o serie de cri i dicionare, lsân-

du-le la dispoziia noastr pân la finalizarea acestei lucrri. Prof. Dr. Martin Hauser,

eful Catedrei UNESCO, care funcioneaz în cadrul Facultii de Teologie Ortodox
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INTRODUCERE

din Bucureti, ne-a procurat, cu larghee sufleteasc, o serie de lucrri inexistente în

bibliotecile din ar.
-

In al doilea rând. mulumiri se cuvin celor ce se ostenesc în cadrul Bibliotecii

Facultii de Teologie Ortodox, din partea crora ne-am bucurat de larg solicitudine

i înelegere deosebit.

In aceeai ordine de idei, recunotin profund Printelui Arhimandrit Grigore

Bbu, eful Bibliotecii Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care ne-a permis
accesul la bibliotec, facilitându-ne împrumuturi de cri pe termen lung i sugerân-

du-ne elemente bibliografice româneti mai puin cunoscute.

Publicarea unei astfel de lucrri, deosebit de costisitoare, nu ar fi fost posibil
fr un substanial sprijin financiar. Astfel, în vederea acoperirii pariale a costurilor

de pregtire pentru tipar, ne-a venit în ajutor Asociaia Ecumenic a Bisericilor din

România - AIDRom. care, prin Consiliul de Administraie, având ca membrii pe înalt

Prea Sfinitul Arhiepiscop Nifon al Târgovitei (Preedinte). Dl. Episcop Christoph

Klein (Vicepreedinte) i Dl. Episcop Pop Geza, a sesizat importana ecumenic i
educativ a unei astfel de lucrri i a aprobat finanarea editrii în cadrul Programului

"Publicaii Ecumenice" coordonat de Dl. Mihail Brânzea.

Tiprirea propriu-zis a fost sprijinit financiar de Secretariatul de Stat pentru

Culte, care a contribuit la costurile de achiziionare de materiale i cele de tiprire, la

rândul lor, extrem de ridicate.

Ambelor instituii, AIDRom i Secretariatului de Stat pentai Culte, le aducem pe
aceast cale sincere mulumiri i un profund omagiu de recunotin.

Totodat, se cuvine a aduce clduroase mulumiri Fundaiei "Sf. Trifoii", care a

iniiat i sprijinit în mod neprecupeit acest proiect.

Aa cum se prezint, lucrarea ne aparine, cu prile ei bune. dar mai ales cu acele

scpri, pe care le considerm inerente, datorit volumului imens de informaii pe
care a trebuit s îl prelucrm. De aceea, eventualele recomandri i critici construc-

tive vor fi primite cu deschiderea necesar, urmând a se ine cont de ele, dac lucrarea

se va bucura de o primire favorabil i, în consecin, va putea fi reeditat.

Remus Rus
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Aba, Mar

Aba, Mar (în sir. Mar Abha), unul din

ucenicii lui Efrem* irul, menionat ast-

fel i recomandat în Testamentul su.
Este cunoscut în special pentru comen-
tariile sale biblice, unul la Iov i altul la

Psalmul 42, 9. iar din Noul Testament, la

I vanghelii. A nu fi confundat cu Mar
\ha* I (540-552) i Mar Aba* II (741-

75 I ), ambii patriarhi nestorieni.

Teslamentum Ephraemi, CSCO 335, p. 66 i
urm.; F. Nau, ROC 17, 1912, p. 69-73; W.

Wright. Istoria literaturii cretine siriace,

traducere i introducere de Remus Rus, Ed.

Dicgene, Bucureti. 1996, p. 32; Duval, p.

64; Baumstark. p. 66; Chabot, p. 32; F. Nau,

în ROC 17, I9l2,p.59-67;OrtizdeUrbina,p.

86; J.-M. Sauget. Aba (Mar). în DECA, I, p. I
-

2, P. Bruns, Aba. în LACL, p. I cu bibliografie.

Aba I

Aba [ (540-552), catolicos nestorian. S-a

nscut într-o familie necretin care

împrtea credina zoroastrian sau

mazdean. S-a convenit la cretinism i a

fost botezat la Hira, dup care a urmat

coala de Ia Nisibe i apoi la Edessa, pen-

tru a aprofunda limba greac. Pentru a

face cunotin i a cunoate îndeaproape

tradiiile cretine, cltorete în Pa-

lestina, Egipt, Grecia i Constantinopol.

Se pare c în timpul ederii sale la Ale-

xandria l-a cunoscut pe Cosma* Indico-

pleustul. De la Constantinopol se în-

ABA II

toarce Ia Nisibe, unde va începe o bogat
carier de profesor. în 540 este ales cato-

licos (patriarh), urmându-i lui Pavel în

scaunul patriarhal din Seleucia. Aici el

deschide o coal, unde va i preda.

Curajul de a predica i de a ataca în pu-

blic zoroastrismul prin controverse des-

chise cu magii zoroastrieni, îi atrage mâ-
nia lui Chosroes, care îi exileaz. Revenit

din exil, el este prins i dus la închisoare

unde se stinge din via în 552. Informa-

iile cu privire la moartea sa sunt contra-

dictorii. Cert este c el a suferit pentru

credina sa, motiv pentru care Biserica

nestorian îl cinstete ca sfânt.

Lui Aba I îi este atribuit o versiune inte-

gral în siriac a Vechiului i Noului
Testament, traducere tcut din greac la

Edessa sau Alexandria, precum i o serie

de comentarii biblice: la Facere, Psalmi,

Proverbe i la câteva din epistolele pau-

Ijfle. Dintre scrisorile sale, deosebit de
importante pentru istoria Bisericii în

Orient, cinci sunt incluse în Synociikon-u\

oriental. A mai scris un tratat asupra im-

pedimentelor la cstorie, imne i omilii i
a tradus în siriac liturghia lui Nestorie*.

Assemani, BO, III, part. I, 74-81; Breviarvm

Chaldaicum. publ. de Mossoul, p. 46; Bickell.

Conspectm re! Syrarutn ////«, p. 37, nota 8;

RG. Badger, Syriac /Jtwgies, London, 1875;

J.B. Chabot, Synodicon Orientale, Paris.

1 902, p. 69-95. 1

1

7-35 1 , 540-56 1 text i trad.

în francez; Maclean, East Syrian Daily

Offices, p. 98 i 105; Bar Hebraeus, Chron.

eccL, I, 95; J. Labourt, Le chrisrianisme dans

t'empire perse. Paris, 1904, p. 190; Duval, p.

209-210; Chabot, p. 53-54; Baumstark. p.

119-120; Ortizde Urbina, p. 124-126; J. M.
Sauget. Aba l

c' (Mar), în DECA, p. 2; P.

Bruns, Aba /, în LACL, p. I cu bibliografie.

Aba II, Mar

Aba II, Mar, episcop de Kaskar sau al-

Wasit i catolicos (patriarh) nestorian
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între 741-751. Ii este atribuit un comen-

tai* la Grigorie* de Nazianz. un altul la

Dialectica lui Aristotel i o serie de lu-

crri filosofice. De la el au rmas i câte-

va scrisori, dintre care una a fost tradus

i publicat de Chabot.

Barhebraeus, Chron. ecci, II, p. 153;

Assemani, BO, UI, pt. I, 154 i 157; J.-B.

Chabot, în Actes du Congres des Orienta-

listes de Paris. 1897, sect. semilique, p. 295

i urm.; Duval. p. 380.

Abba (Avva)

Abba sau Avva (Tat, Pârtiile - în ara-

maic). Cuvântul este întâlnit de trei ori

în "Noul Testament, însoit de traducerea

greac (Mc. 14,36; Rom. 8,15 i Gal. 4,

6). în iudaism folosirea figurativ a

cuvântului -abba* implic ideea unei re-

laii strânse între Dumnezeu i Israel sau

între Dumnezeu i cei drepi. Termenul

este rar întrebuinat în literatura primar

iudaic. în Noul Testament cuvântul abba

este un nume familiar dat lui Dumnezeu

pentru binecuvântrile Sale, al crui sim-

bolism este preluat din relaiile filiale.

Kittel, G., Theologisches Wdrterbvch zum

Neuen Testament (1933 i urm. ediii);

McCasland, "Abba, Father", în Journal of

Biblica! Literature, LXXII, 1953, p. 79 - 91;

G. Dalman, Die WorteJesuy
ed. a 2-a, 1930.

Abbo sau Abbon,

Abbon de Fleury

Abbo sau Abbon, Abbon de Fleury (945-

1004). Abate de Fleury. S-a nscut în

jurul anului 945 la Orieans i este trimis

de prini, copil fiind, la mnstirea

Fleury. Studiaz pentru început la Fleury,

apoi la Paris i Reims. Este numit con-

ductorul colii de pe lâng mnstirea

Fleury. în 985 este trimis în Anglia, la

cererea lui Oswald, arhiepiscop de York,

pentru a prelua conducerea colii de la

Ramsey, contribuind la reînvierea vieii

monahale de aici. Revine la Fleury on

987/8 i este numit abate. Moare în anul

1004, în timpul unei încierri dintre

gasconi i francezi. Abbo a jucat un rol

activ în reforma religioas de la sfâritul

sec. X, fiind sprijinitor i promotor con-

stant al reformei de la Cluny. Ideile sale

sunt exprimate cu precdere în scrisori,

în Apologeticul Collectio canonum i în

Viaa sa, scris de Aimon. Lui Abbo îi

mai sunt atribuite i alte scrieri, dar care

s-au pierdut: Categoriarum spiritualium;

Homilias in Evangelia; De coeva Domini;

De Sancto Stephano Seqitentiam nuam

i Respomoria quaedam. A mai scris lu-

crri de logic, matematic i astrono-

mie, precum i o scurt istorie a Vieilor

Papilor. Mnstirea Fleury a fost refor-

mat în 930 de Odon i a devenit centrul

unei mari micri de reform, paralel

celei de la Cluny, a crei influent s-a

fcut simit nu numai în Frana, ci i în

Anglia i în Germania. în centrul acestei

micri s-a aflat Abbon. în viziunea lui,

monahul trebuia s se dedice total vieii

de rugciune. Un monah hirotonit preot,

nu trebuie s fie preot de parohie, datoria

lui fiind de a se drui trup i suflet lui

Hristos. Pe lâng rugciunea în comun,

în centrul creia era liturghia, el accentua

asupra rugciunii particulare. In Concor-

dia regularis, el postula necesitatea înfi-

inrii în fiecare mnstire a unui loc spe-

cial pentru orutiones secretae. Totodat,

el a insistat în mod deosebit asupra dra-

gostei freti i a ascultrii. Contient de

nimicnicia vieii, el cerea monahilor o

lupt neîncetat împotriva pcatului i

îmbriarea unei viei ascetice.

Migne. PL, 139, 417-578; Opera inedita ed.

de A. van de Vyver i publicat postum cu

introducere de R. Raes (Rijksuniversiteit te
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Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit

van de Leteren en Wijsbegeerte. CXL etc;

Bmgge, 1966 i urm.; J. Dubois. Florra-

censis Vetus Bibliotheca, Lyon. 1605. t. I, p.

390-412; H. Bradley, On the Text ofAbbo of
Fieury's Ouaestiunes Grammaticales* în

Proceedings of the Briiish Academy, X.
1921-1923, p. 173-180; P. Cousin, OSB.
Abbon de Fleitry-sur-Loire

s Paris, 1954; U.
Berliere. în DHGE. L 1912, col. 49-51;

Cross, Ahbo. SL t în ODCC, p. I; J. Huijben.

Abbon de Fleury. în DSp.. voi. I, p. 62-63.

Abdias de Babilon

Se crede c ar fi fost primul episcop de
Babilon i autor al unei colecii apocrife

cuprinzând Fapte ale Apostolilor cu
titlul: Historia certaminis Apostolici sau

Historiae apostolicae în zece cri (I

Petru, II Pavel. III Andrei, IV lacov fiul

lui Zevedei. V loan, VI lacov fiul lui

Alfeu, Simon i Iuda, VII Matei, VIII

Bartolomeu, IX Toma, X Filip). Aceast
colecie este cunoscut i sub denumirea
de Virtutea apostolorum. în introducerea

acestei colecii se spune c Abdias a fost

ucenic al apostolilor Simon i luda i
episcop de Babilon i c ar fi scris aceste

fapte în ebraic, iar ucenicul su Eutropiu

Ie-a tradus în greac, fiind traduse mai apoi

în latin de ctre Africanus. Cercetrile

ulterioare au dovedit c aceast colecie a

fost întocmit în sec. VI în Galia.

RA. Lipsius. M. Bonnet. Acta Apostohnmi,
2/1. London, 1898. p. 128-216; R.A. Lipsius,

Die apokryphen Apostcl^eschichten I. p.

117-178: L. Moraldi. Apocrifi del Nuovo
Testamente, II. Rorino. 1971, p. 1431-1606;

RA. Lipsius. Abdias. în Smith-Wace. I, p. I-

4; SJ. Voicu, Abdias de Babylon. în DECA.
I. p. 3; P. Bruns. G. Rowekamp, Ps-Abdkb
fvoji Babylon), în LACL, p. 1 cu bibliografie.

Abecedar

Abecedarius. Scrieri poetice ale cror
versuri sau strofe încep cu literele alfa-

betului puse în ordine de la a Ia z. Acest

gen literar este întâlnit i în literatura

ebraic. Plângerile Ivi Teremîa, fiind

compuse pe structura alfabetului ebraic.

Traducerile în greac i latin, Septuagin-

ta i Vulgata, nu mai pstreaz aceast
ordine. Dintre lucrrile clasice ale aces-

tui gen amintim: Augustiii, Psalmus con-
tra partem Donai; Commodian, De
ligno vitae et mortis i Matrones eccle-

ine clei v/V/; imnul lui Sedulius, A solis

or/as cardine; Beda Venerabilul, Aposto-

lorum gîoriam, imn închinat sfinilor

apostoli Petru i Pavel etc. A nu fi con-

fundat cu acrostihul.

Augustin în Migne, PL 43, 23-32; CSEL 5 1

,

p. 3-15; Commodian în Migne, PL 5, 227-

228; Sedulius în Migne, PL 19, 763-777;

Beda în Migne, PL 94. 628-630; T. Piatti. /

cârmi alfabetici della Bibbia, chiave della

metrica ebraica?, în Biblica 31, 1950. p.

281-315, 427-458; E. Peretto, Abecedaires,

în DECA, I, p. 3-4. cu bibliografie; W.
Geerlings, Abecedarius, în LACL, p. 1-2 cu

bibliografie.

Abeloni, Abelii, Abelonieni

sau Abelieni

Abelonii, Abeliii, Abelonienii sau Abe-
I ierni. Membrii ai unei grupri sectare

aprut în dioceza Hippo din Africa de

Nord, cunoscut înc din vremea Fer.

Augustin* (De haer., 87). Membrii ei re-

cunoteau cstoria i o considerau obli-

gatorie, îns susineau necesitatea ps-
trrii castitii i în contextul vieii matri-

moniale. Pentru perpetuarea familiei

erau înfiai copii» de obicei un biat i o
fat. care aveau drepturi de succesiune

asupra proprietii. Nu se tie dac în

afara respectrii castitii i în sânul fa-

miliei, secta a promovat i alte învturi
religioase strine tradiiei cretine auten-

tice.
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Augustin, Dehaer., 87; FJ.A. H ort, A beloniiy

în Smtth-Wace, I, p. 4; Cross, Abelites, în

ODCC, p. 4; F. Cocchini, Abeliens, în

DECA, I, p. 5-6.

Abercîus (Avircius Marcellus)

Abercius (Avircius Marcellus), (m. c.

200). Episcop de Hieropolis în Frigia,

succesorul lui Papias*. A suferit în

timpul persecuiei lui Marc Aureliu i

Verus, îns se pare c a murit de moarte

natural în timpul domniei acestora.

Opozant al montanismului*. Este cunos-

cut datorit inscripiei de pe mormântul

pe care i l-a construit înainte de a muri.

Textul inscripiei a fost redactat la sfâr-

itul secolului al II-lea i a fost descope-

rit de arheologul W. Ramsey de la Uni-

versitatea Aberdeen din Scoia, care a

întreprins cercetri arheologice în Frigia

în 1883. Inscripia se afl la Muzeul La-

teran. Importana inscripiei lui Abercius

rezid în referirile la simbolurile cretine

i mai ales în informaia pe care o d cu

privire la practica general a Euharistiei.

Exist trei versiuni ale Vieii lai Aber-

cius. redactate la o dat ulterioar. Ver-

siunea original a Vieii sale a fost scris

în sec. al IV-lea la Hieropolis. Lui îi sunt

atribuite: Carte de învtur i o Scri-

soare adresat împratului Marc A urciiu.

J.B.Lightfoot, The Apostolic Fathers, 1889,

II, p. 492-501; G.B. de Rossi ?
Inscripionez

Christicmae itrbis Romae 2, /, Rome, 1888,

XII-XIX. J. Quasten, Monumenta Evcharis-

tica ei Liturgica Vetustissinra. Bonn, 1935, I,

p. 21-24; J. Quasten, Patrotogy, I t p. 171-

173; I. Rmureanu, Actele martirice, Editura

Infinitului Biblic i de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, retip. 1997. p. 350-363.1.

Rmureanu a facut prima traducere a

Epitafului lui Abercius în limba român (op.

cit, p. 362-363).

Abgar sau Avgar

Abgar sau Avgar. Nume de regi care au

domnit la Edessa începând cu anul 99 î.

Hr. i pân la 217 d. Hr. Cel mai impor-

tant din seria regilor care au purtat acest

nume a fost Abgar al V-Iea, Abgar Uchama,

(4 Î.Hr. - 7 d. Hr. i 13 d. Hr. - 50 d.Hr.).

despre care tradiia spune c ar fi între-

inut o coresponden cu Domnul nostru

Iisus Hristos, cerându-i s-l vindece în-

trucât era bolnav. Iisus, dei nu accept

s vin personal la Edessa, îi fgduiete

c îi va trimite pe unul din apostolii Si

spre a-l vindeca. Dup învierea Dom-

nului, Toma Apostolul îl trimite pe Tadeu.

unul din cei 70 de ucenici ai Domnului,

care îl vindec pe rege i, ca urmare,

Edessa întreag se convertete la creti-

nism. Exist referiri la aceast corespon-

den fcute de Eusebiu de Cezareea în

Istoria Bisericeasc (I, XIII) i mai apoi

în Doctrina Addei, scris probabil în anul

400 i pstrat în siriac, armean i

greac. O alt meniune se gsete în

Pelerinajul Eiheriei unde se spune c
scrisoarea respectiv se pstreaz la

Edessa. Textul scrisorii a fost descoperit

i publicat în 1876 de G. Phillips. De-

cretam Gelasianium consider scrisoarea

ca fiind apocrifa, la fel i Fer. Augustin

[Corii Faust. 28, 4; Consens, Ev. I, 7, 1 1).

W. Cureton, Ancient Syriac Documents,

London, 1864: textul armean: L. Alishan,

Laboubnia, Lettre d'Abgar, ou Histoire de la

conversion des Edesseens par Laboubnia.

ecrivain contemporain des apâtres, Venice,

1868; textul grec: R. A. Lipsius-M. Bonnet,

Acta apostolorum apocrypha I, Leipzig,

1 89 1 , 273-2*5?; N. Cartojan, Legenda IuiAbgar

în literatura veche româneasc, Bucureti,

1925; S. Runciman, Some Remarks on the

Image of Edessa. în Cambridge Historical

Journal, III, 1929-1931, p. 238-252; J. Quasten,

Patrolog)\ I, p. 140-143; L. Moraldi. Apocrifi

del N.T., Torino, 1971; A. Hamman, Abgar,
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în DECA. I. p. 6, cu bibliografie; P. Bruns,

Ahgar-Legende, în LACL. p. 2 cu biblio-

grafie.

Abrasax sau Abraxas

Abrasax sau Abraxas. în sistemul gnostic

al lui Basilide. "Tatl cel Nenâscut", Cel

care a dat natere unei serii de puteri,

dintre care cea din urm a creat "primul

cer". La riadul lor, acestea au dat natere
la o a doua serie, care creeaz cel de al

doilea cer. Procesul continu în acelai

mod pân ce vor fi create 365 de ceruri,

îngerii ultimului cer sau cerul vizibil sunt

autorii lumii noastre. Stpânul sau arhon-

tele celor 365 de ceruri este Abrasax,

motiv pentru care el conine 365 de nu-

mere. De altfel, literele cuprinse în acest

nume formeaz, dup alfabetul grec

numerotat, cifra de 365. Tot el a dat na-
tere lut NouS (Minii), prima entitate din

seriile puterilor primare. Hristos nu a fost

trimis în lume de Creatorul lumii, ci de
Abrasax.

Gemele abrasax sunt o serie de pietre

gravate cu inscripii sau motive mitolo-

gice în care apare cuvântul Abrasax.

Semnificaia inscripiilor nu este în gene-

ral clar. In majoritatea cazurilor numele
Abrasax sau Abraxas este asociat cu
diverse figuri composite, având capul de
coco sau oim, braele de om (inând un
bici sau pumnal i un scut mic rotund),

pieptul tot de om într-o plato, iar

picioarele sunt sub form de arpe.

Irineu din Lugdunum în Migne, P.G. 7,437-

1224; A. Dieterich, Abrasax. Sludienzur Re-

ligiomgqschichte des spteren Altertums,

Leipzig. 1891; W.W. Harvey, Saricii Irenaei

ep. Lugdumnsts iibros qumque adversus

hâereseK 2 voi. Cambridge, 1857; H. Leise-

gang, Dk> Oneste, ed. a 2-a. Leipzig, Ii936; G. i

Uhlhorn. Das basiiidianische System, Goe-
tingen, 1855; Macarii. Ahraxas seu Apisto-

pistus, ed. de Chifflcl. Antwerp, 1657; C.W.
King. The Gnostics and Their Remains, Lon-

don. 1864: W. Vfllker, Quellen zur Geschi-

chie der Gnosis* TQbingen, 1932; G. Sfameni
Gasparro, Abrasax, în DECA

t
I, p. 13.

Abu Qurra. Vezi Teodor Abu
Qurra.

Acacian, Schisma. Vezi Acaciu,

patriarh de Constantinopol.

Acaciu de Amid
•

Acaciu de Amid (sec. III-1V), episcop

nestorian. A trit în timpul domniei îm-

prailor l-Ionoriu i Teodosie (408-423).

S-a distins în mod special prin mila pe

care a avut-o fa de captivii persanilor

pe care i-a rscumprat cu banii procurai

din vinderea odoarelor liturgice i i-a res-

tituit familiilor lor. Pentru acest gest al

su, a fost trecut în Martyrotogium
Romanum Gregarii XVIII, în ziua de 9
aprilie (Malines, 1859). Este menionat
ca autor de epistole, considerate de ctre
Mari, episcop de Hardasher, vrednice de

a fi comentate.

Assemani, BO, III. I, 51; I, 195-196;

Hoffmann. Verhandhmgen der Kirchenver-

sammhmgzv Ephesits, etc., p. 93, nota 160;

W. Wright, p. 42; Chabot, p. 49.

Acaciu de Bcroea (Alep)

Acaciu de Beroea (Alep). (322 - 436).

Originar din Siria, îmbrieaz viaa
monahal de tânr la mnstirea Gindar

de lâng Antiohia, remarcându-sc prin

curia vieii i prin practicile sale asce-

tice, întreine coresponden cu Sf. Va-

isile cel Mare i Epifartia de Salamis, care

scrie, la cererea acestuia, lucrarea intitu-

lat: Pcmarion. La 378 este ales i sfinit
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episcop de Beroea (Alep) de ctre

Meletie din Antiohia. Aprtor al Orto-

doxiei împotriva ereziei arienilor, motiv

pentru care a avut mult de suferit. A
reprezentat Biserica cretin din Siria la

discuiile de la Roma, când papa Da-

mascus a dezbtut erezia apolinarist.

Particip la sinodul ecumenic de la Con-

stantinopol din 381. Din pricina vârstei

înaintate, nu poate participa la sinodul de

Ia Efes. Dei este unul din susintorii Sf.

loan Hrisostom la scaunul de patriarh al

Constantinopolului pe lâng papa Siri-

cius în 398, el se întoarce împotriva aces-

tuia, din motive mai puin obiective, i

particip la sinodul de la Stejar (403), iar

dup revenirea din exil a Sf. loan Hrisos-

tom intervine pe lâng împratul Arca-

dius, determinând în cele din urm tri-

miterea lui în exil. Ura lui împotriva Sf

loan Hrisostom îl face s intervin pe

lâng episcopul Romei în vederea con-

damnrii acestuia. în schimb, Acacius

este suspendat din comuniunea cu Roma

pentru a doua oar, fiind reprimit abia în

414. în controversa nestorian, Acacius

joac rolul de împciuitor, bucurându-se

de cinstire datorit vârstei sale înaintate

(100 de ani). însui împratul Teodosieîi

solicit sprijinul în rezolvarea conflictu-

lui dintre cele dou tabere. Din vasta sa

coresponden s-au pstrai doar ase

scrisori. Balaeus, unul din horepiscopii

si, îi dedic cinci imne în siriac, sco-

ând în eviden virtuile sale.

Migne, PG 77, 99-102; 84, 647-648, 658-660;

41, 156 i unu; CPG III, 6477-6482; imnele

dedicate de Balaeus în traducere gemian; P.S.

Landersdorfer; Bibliotek der Kirchenvâter, ed.

de O. Bardcnhewer, J. Zellinger. ele. 6, 1912,

71-89; ACO I, 1.1.7 etc; J. Lebon, CSCO 93,

I5text.siriac;94,p. lOtrad. latin; PLS4J 338

i urni.; J. Quasten, Patrology, III, p.482-483;

M. Simonerii, Acace de Beree, în DECA, I, p.

13-14; B. Windau, Acacivs von Berde, în

LACL, p. 3-4 cu bibliografie.

Acaciu de Cezareea

Acaciu (m. 366), episcop de Cezareea (în

Palestina), ucenic i biograf al istoricului

bisericesc Eusebiu, teolog arian. In 340 îi

succede lui Eusebiu la scaunul episcopal

din Cezareea. Este depus din treapt, sub

împratul Constantius, de Sinodul de la

Sardica* (343). împreun cu adepii si

se retrage la Philippopolis, unde au inut

un sinod încercând s se rzbune, anate-

mizând i depunând din treapt pe toi

cei care i s-au opus la Sardica, în ceata

celor anatemizai fiind inclui i papa lulius

i Osie de Cordova. Acacius este autor al

crezului homoean prezentat la Sinodul de

la Seleucia* (359) i al actelor Sinodului

homoean de la Constantinopol din 360,

în prezent pierdute. In timpul domniei

împratului Jovian, Acacius accept Crezul

Niceean la 363, prezentând în acest sens

un document scris, îns revine la convin-

gerile sale ariene sub urmaul acestuia,

împratul Valens. Fluctuaiile i interpre-

trile sale doctrinare nu au fost pe placul

participanilor la Sinodul semiarian de la

Lampsacus care oficializeaz, în 365, de-

punerea lui din treapt de la Sardica.

Acacius respinge termenii de homoou-

sion i homoiousiofh ca "fiind strini

Scripturii", afirmând asemnarea (ho-

moios) Fiului cu Tatl. Aceast asem-

nare a Fiului cu Tatl este interpretat de

el ca asemnare numai în voin (ho-

moion kata ten voulesin monon). For-

mula nu a fost acceptat de majoritatea

semiarienilor, care rmân fermi în ceea

ce privete condamnarea lui.

Ca autor, Acacius a fost deosebit de pro-

lific. A scris despre Ecclesiast, ase cri

despre Symmikta zetemata i alte tratate.

Din lucrarea sa Antilogia, scris împotri-

va lui Marcel lus de Ancyra, s-au pstrat

doar fragmente (Epifanie, Haer.12. 6-

10). De asemenea s-a pierdut i Viaa lui

Eusehius Pamphili, pe care el a consem-



ACACIU DE CEZAREEA ACAC1L) DE MELITENE

nat-o. Dup informaiile date de ctre

Fericitul 1 eroii im, Acaciusa fost un mare

colecionar de carte, îmbogind numrul
crilor din Biblioteca din Cezareea, înte-

meiat de ctre Pamphilius (Hieron., Ep.

ad. Marcellam).

CPG I), 3510-3515; Ieronim, De Viris illus-

tribm, II), 98; Socrate. Hist. Ecci 11, 4;

Tillemonl. Mem. cec/., VI passim; Rivington,

Luke. Dublin Review. 1894. I, p. 358-380;

Hefele, Konz. Gesch., Bd. I; K. Staab, Pau-

luskommentare aus der griechischen Kirche,

MUnster, 1933, p. 53-56; M. Simonetti,

Acace de Cesaree, în DECA, [, p. 14; G.

ROwekamp, Acacius von Casarea, în LACL,
p. 4 cu bibliografie.

Acaciu de Constantinopol

Acaciu (sec. V), patriah de Constanti-

nopol (471-489). Prima sa funcie pu-

blic, prin care se impune ca bun organi-

zator, este de conductor al orfelinatului

din Constantinopol. Calitile sale admi-

nistrative atrag atenia împratului Leo I,

care îl va numi pe scaunul patriarhal r-
mas vacant prin decesul patriarhului

Ghenadie (471). Activitatea sa ca patri-

arh nu a fost dintre cele mai fericite,

întrucât certurile doctrinare în care s-a

lsat angrenat au dus, în cele din urm, la

o schism între Biserica cretin din R-
srit i cea din Apus. care a durat 35 de

ani, cunoscut sub denumirea de schisma

acacian*. La începutul activitii sale,

Acacius a luat atitudine împotriva mono-
fiziilor, ceea ce i-a atras i simpatia lui

Simplicius, episcopul Romei, predându-l

pe Basiliscus (?-477, împrat între 475-

476), uzurpatorul tronului imperiului de

rsrit i sprijinitor al partidei monofi-

zite, lui Zeno (?-49l, împrat din 474,

între 475-476 detronat de Basiliscus),

împratul legitim al Constantinopolului.

Zeno va încerca s aplaneze tensiunea

dintre duofizii i monofizii, dând, cu

aprobarea Iui Acacius i sprijinul lui

Petru Mongus, patriarh monofizit de

Alexandria, un edict de unire. Henoti-

conul*, prin care recunoate crezul de la

Niceea i completat la Constantinopol ca

fiind singura definiie final necesar a

credinei, anatemizeaz din nou pe Euti-

hie*, trecând sub tcere problema celor

dou naturi sau a unei singure naturi.

Faptul a nemulumit atât pe duofizii, cât

i pe monofizii. Ba mai mult, a dus la

apariia unei a treia grupri care accepta

Henoticonul*. Felix, episcopul Romei,

respinge Henoticonul i îl excomunic pe

Acacius. Excomunicarea pronunat de

acesta nu a avut nici un efect asupra lui

Acacius, care rmâne în tronul patriarhal

pân la moarte (489). Ruperea legturilor

cu Roma va dura pân în 518, o dat cu

urcarea pe tron a împratului Justul I, în

pofida încercrilor de pacificare între-

prinse de patriarhii Flavitas (490) i
Euphemius (490-496).

CPG III, 5990-5994; G. Bardy în A. Fliche,

V. Martin, Histoire de I'Eglise depuis Ies

originesjusqu' nosjours, IV, Paris, 1945, p.

290-320. G. Ostrogorsky, History of the

Byzantine State^ trans. by Joan Hussey, Bas ii

Blackwell, Oxford, 1968. p. 64; J.B.

Lightfoot, Acacius (7), în Smith-Wace, I, p.

14-15. E. Schwartz, Puhlizistische Sammtun-
gen zum Acacianischen Schisma în Abhand-
lungen der philosophisch-philologischen

(und historischen) Classe der (koenigfich)

bqyerischen Akademie der Wissenschaften,

MUnchen, 1934, Heft 10, p. 52-54; W.H.C.

Frend, The Rise of the Monophysite Move-

men, Cambridge, 1972, p. 143-254; M Simo-
netti, Acace de Constanthwple, în DECA, [, p.

14-15; K. Balke, Acacius von Konstantinopel,

în LACL, p. 4 cu bibliografie.

Acaciu de Melitene

Acaciu, episcop de Melitene în Armenia
Secunda. A fost cite în biserica din
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Melitene, ducând o via auster i pro-

fund cretin. Câtig stima episcopului

Otreus care îi încredineaz educaia Sf.

Eutimie cel Mare. îi succede în scaunul

episcopal lui Otreus înainte de anul 430.

In aceast calitate particip la sinodul

ecumenic de la Efes (431 ). unde se im-

pune ca unul dintre cei mai fermi acuza-

tori ai lui Nestorie*. La sinod el pronun
o omilie i are câteva intervenii punc-

tuale. A fcut parte dintr-o delegaie epis-

copal la Calcedon i a fost însrcinat i
cu educaia lui Teodosie IJ, între 433i
436 duce o adevrat campanie împotri-

va lui Nestorie i a scrierilor lui Teodor*
de Mopsuestia i Diodor* de Tars. într-o

serie de scrisori adresate lui Chirii* al

Alexandriei, Iui Sahak*, patriarhul Ar-

meniei, i ctre armeni în general. S-a

stins din via în jurul anului 438.

Migne, PG 77. 1468-1472; ACO I, I, 2, p.

90-92; coresp. cu Chirii al Alexandriei: Migne,
PG, 84, 693, 838; coresp. cu Sahak: J. Isme-
riantz, Liber eprstularunu Tiflis, 1901 , p. 14-

15 (text armean): BHG 648. 2008; vers. în

franc: A.-J. Festugidre, Cyrille de Scytho-
po/is. Vie de saint Euthynu\ Paris, 1962, p.

62-63; Fr. W. Bautz, Biugraphisch-biblio-

graphisches Kircheniexikon, Ham (Westf.),

1975, col. 15; J.B. Lightfoot, Âcacius (6), în

Smith-Wace, I, p. 14; D. Stiernon, Acace de
Melitene, în DECA, I, p. 15; C. Schmidt,

Acacius von Melitene, în LACL, p. 4-5 cu
bibliografie.

Acaciu de Seleucîa

Acaciu de Seleucia urmeaz lui Baboui
(m. 484) pe tronul de catolicos al Seleu-

ciei (484-496). în 486 este trimis de
regele Balash în fruntea unei delegaii la

împratul Zenon. A compus o serie de
omilii asupra postului i credinei, dar i
împotriva monofiziilor. A tradus în per-

sana un tratat despre credin pentru

regeJe Kawadh, scris de Elisha, episcop

de Nisibe, succesorul Iui Barsauma.
Dup Assemani, Acaciu de Seleucia ar fi

împrtit credina ortodox. în realitate,

dup cum se poate deduce din actele

sinodului din 485, el a fost nestorîan. în

ceea ce privete disciplina bisericeasc, <\

dat o serie de canoane prin care admitea

cstoria episcopilor. preoilor i diaco-

nilor chiar i dup hirotonie. El s-a de-

clarai de acord chiar i cu cstoria mo-
nahilor care doresc s abandoneze viaa

monahal de bunvoie.

Bar Hebraeus, Chron. eeci, II, 72 i urm.;

Assemani, BO. III, part. I; 69, 378 i 634; O.

Braun, Dos Buch der Synhados, Stuttgart.

1900. p. 59-83; J. Labourt. Le christianisme

dam l'Enipire perse. Pari s, 1 904, p. 1 3 I
-

1 52

;

W. Wright, Istoria literaturii cretine siriace,

trad. Renius Rus, Ed. Diogene, 1996. p. 46,

Chabot, p. 51; Duval, p. 342-343; J.B. Light-

foot, Acacius (8), în Smith-Wace. I. p. 15-16;

J.M. Fiey. L'Elam, ia premiere des metropo-

lei eccfes/asiitjues syriennes orient afes\

Melto 5, 1969, p. 128: M. van Esbroeck.

Acace de Seieucie, în DECA, L p. 15;

Urbina» p. 122 cu bibliografie.

Acatist, Imnul

Acatist, Imnul (gr. akathistos). Cântare

de laud, mulumire i preamrire adre-

sat Sfintei Fecioare Mria, în 24 de stro-

fe, variind ca lungime, fiecare strofa în-

cepând cu una din literele alfabetului. Nu
se cunoate cu certitudine cine l-a scris,

el fiind atribuit pe rând: patriarhului Ser-

ghie al Constantinopolului (610-638),

promotorul monotelismului, apoî Iui

George Pîsidul, Iui Fotie, lui Gherman,
patriarh de Constantinopol (dup un

manuscris al lui Sf. Gali (550-647) din

sec. al IX-lea) i în cele din urm lui Ro-
man Meiodul. Acest imn acatist este ar-

8



ACATIST. IMNUL ADALDAG

hetip pentru toate celelalte acatiste care

au fost scrise mai târziu.

Migne, PG 92. 1335-1348; J.B.Pitra. Ana-
keta Sacra. I. 1876, p. 250-262; W.Christ i
M. Paranikas în UithoJogia Carminum
Christianornw. 1871. p. 140-147; P. Vinti-

lescu, Despre poezia imndgrajfc din crile
de ritual l cântarea bisericeasca. Bucureti,
1 937, p. 7 1 -78. F. Cayre, op. cit., p. 287- 288;

Altaner, op. cit., p. 343; Bardenhewer. op.

cit., V.
. p. 166-168, I.Gh. Coman, Patro-

logie, 1956, p. 298; C. del Grande, Vinno
ucatlshK Firenze, 1948; E. Wellesz, The
Akathistos Hymn

t Afon, Musicae Byzantinae

Ir.m.u'npta, IX. Copenhaga. 1959; G.G.
Mcersseman, Der Hymnos Akathistos im

AbendkmcL Spicilegium Friburgense. II-III,

1958-1960: Cross, Acathistus, în ODCC. p. 9;

E. Peretto. Acathiste, în DECA, I, p. 16-17.

Acta Martyrum sau Gesta
Martyrum

Acta Martyrum sau Gesta Martyrum.
Serie de documente deosebii de impor-

tante pentru perioada persecuiilor,

cuprinzând vieile marilor martiri cretini

din secolele II-IV, care au ptimit pentru

Domnul Hristos i pentru mrturisirea

credinei cretine pân la jertfa vieii lor.

Din punct de vedere istoric, ele au fost

împrite în trei grupe; Primul grup se

refer la judecata propriu-zis a marti-

rilor i cuprinde întrebrile adresate mar-
tirilor de ctre autoriti i rspunsurile

acestora. Al doilea grup conine mrturi-
ile martorilor oculari sau ale contempo-

ranilor prezeni la martiriu. Al treilea

grup conine relatri pioase despre

faptele martirilor sau alte evenimente i
lucrri minunate legate de martiri. Actele

martirice au fost citite în faa cretinilor

în cadrul slujbelor liturgice cu ocazia sr-
btoririi martirilor.

J. Bollandus et socii, Acta Sanctorum,
Antverpeu, 1643. Ediie nou. Paris 1854-

1931, Martyrologium ronumum, ed. typica

Valicana, Roma. 1914, 1922; Panaiot C.

Hrislu, Tu Martyria ton arhaion hristianon.

Introducere, text, traducere în neogreac,
comentarii, Tesalonîc, 1978; Herbert Musu-
rillo. The Acts of the Christian Martyrs,

Oxford, 1972, retip. în 1979. Traduceri:

E.C.E. Owen, Some Authentic Acts of the

Earty Martyrs, Translated with notes and
introductions. Oxford, 1927; H. Leclercq.

Les Martyrs, 2, Paris 1903; 1-3, Paris. 1931;

G. Rauschen, Echte alte Maertyrenakten,

Bibliothek der Kirchenvaeter, 14. Kempten.
1 913; 1. Rmureanu, Actele martirice. Prini i
scriitori bisericeti, voi. II, 1982 i retip. 1997.

Acta Sanctorum

Acta Sanctorum. Colecie de texte cu-

prinzând vieile sfinilor în ordinea sr-
btoririi lor în calendarul bisericesc, pu-

blicat de ctre bollanditi, grup de cer-

cettori iezuii, începând cu secolul al

X VI 1-lea. Colecia a fost conceput de H.

Roseweyde (m. 1629). Pân Ia suprima-

rea ordinului în 1773, au fost tiprite 50
de volume (pân Ia 7 octombrie). în 1 940
s-a tiprit introducerea la vieile sfinilor

pentru luna decembrie.

J. Bollandus et socii. Acta Sanctorum, Ant-
verpen. 1643. O prezentare a întregii acti-

viti întreprinse de clugrii bollanditi în H.

Deleliaye, A travers trois siecles. L'oeuvre

des Bollandistes 1615-191 5, Bruxelles,

1920; M.D. Knowles, Qreat Historical 1-m-

terpnses, I, The Bollandists in Transactions

of the Royal Historical Societv, Fifth Series,

V, 1958, p. 147-166.

Adaldag

Adaldag (m.988), arhiepiscop de Ham-
burg-Bremen. A avut o contribuie seri-

oas în convertirea Danemarcei, fiind
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ADALDAG
ADALHARD SAU ADALARD

considerat unul dintre cei mai zeloi

apostoli ai Europei de Nord. Este numit

arhiepiscop în anul 937 i deine aceast

funcie pân la moarte. De la el a rmas

o scrisoare adresat vestitului cronicar

Flodoard* de Reims, în care îl consola

penlru câ nu fusese numit episcop de

Noyon-Tournai, aa cum era de ateptat,

împratul Ludovic preferându-l pe Fou-

cher. Scrisoarea cuprinde multe elemente

duhovniceti deosebite, ceea ce o face

interesant pentru istoria spiritualitii.

Migne, PL 135, 14-15; Ph. Lauer. Les

Atmales de Flodoard. Paris, 1905; M. Viller,

Adaldag}
în DSp.J, col. 187.

Adalhard sau Adalard

Adalhard sau Adalard (753-826), abate

al mnstirii Corbie. Tatl su a fost con-

tele Bemard. fiul lui Carol Martel i a

fost vr cu Carol cel Mare. S-a nscut în

localitatea Huise (Hustia), lâng Aude-

narde în Artois. A fost educat la curtea

lui Pepin, Carloman i Carol. slujind la

curtea acestuia dîn urm. Dezgustat de

viaa libertin de la curte, se retrage i

devine clugr la mnstirea Corbie.

aezmânt monahal benedictin lâng

Somnie, la câiva kilometri deprtare de

Amiens. Linitea dup care a tânjit nu a

pulut-o gsi, deoarece abatele Nordram îl

constrânge s participe la administrarea

i conducerea mnstirii, dându-i în

sarcin educaia i îndrumarea spiritual

a clugrilor. îi îndeplinete cu toat

contiinciozitatea îndatoririle i se im-

pune prin elocvena i înelepciunea sa

deosebite, atrgându-i numele de Au-

relius Augustinus, în timp ce Alcuin* îl

numete Anton ius. Nu se tie când de-

vine abate al mnstirii. în 796 este tri-

mis de Carol la curtea fiului su Pepin în

calitate de missus. înelepciunea i viaa

sa îl impun ateniei papii Leon 111. In 809

particip la conciliul de la Aachen, fiind

însrcinat de împrat s transmit la

Roma hotrârile întrunirii conciliere

referitoare la purcederea Duhului Sfânt,

în 814 revine la Corbie i particip în

aceai an la conciliul de la Noyon. Da-

torit intrigilor inerente i invidiei opo-

nenilor si, a fost trimis în exil, revenind

la conducerea mnstirii în 822. unde se

stinge din via în 826. Adalhard a scris

multe lucrri. Din nefericire cea mai

mare parte s-a pierdut. în timpul exilului

la Noirmoutier, el a copiat Historia tri-

partita a lui Cassiodor*, care se ps-

treaz la Saint-Germain-des-Pres. S-au

mai pstrat regulele monahale. Sttuta,

pe care Ie-a scris pentru buna organizare

a mnstirii sale, inspirate din Regulele

Sf. Benedict*. Au fost publicate cele 52

( \ipitula de admonitionihas in Congre-

gatione, discursuri i prelegeri despre

obiceiurile i viaa de la Corbie. Cea mai

important lucrare. De ordine palat ii s-a

pierdut. Informaii despre ea avem de la

Hincmar*, care s-a inspirat din ea la

redactarea lucrrii sale: Pro imlitutione

Caralmamii Regis. Ne-a parvenit i un

fragment dintr-o scrisoare adresat re-

gelui Lothaire i ultimele cuvinte adre-

sate ucenicilor si, prin care îi încredin-

eaz sufletul lui Dumnezeu în ndejdea

fericirii venice. Adalhard este important

pentru faptul c el reprezint legtura

istoric dintre sec. VII i sec. VIII, ca

mrturie a evenimentelor politice, so-

ciale i religioase care s-au derulat în

acea perioad, dând contur reformelor

care se vor derula în anii urmtori.

Migne. PL 105, 533-550; Saint Pascase Rad-

bert, De Vita S Adalhardu în PL 120, 1507-

1 556; L. Levi Hain, Les siatuls tfAdalhard, în

Le Moyen Age, t. XIII, 1900, p. 335-386; C.

Davis, Adalhard, în Smith-Wace, I. p. 33-34:

M. Mhler. Adalard ou Adalhard, în DSp.

voi. I, col. 185-186.
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ADAMANTIUS ADDAI

Adamantius

Adamantius (prima parte a secolului al

IV-lea). Scriitor de limb greac anti-

gnostic, autor al dialogului De recta in

Demnfu/e. Dei a fost identificat de ctre
Sfinii Vasile cel Mare i Grigorie deNa-
zianz, iar mai târziu de ctre J. R. Wet-
stein. cu Origen, stilul, coninutul i mo-
dul de gândire ale Dialogului nu prezint

asemnri care s sugereze posibilitatea

unei astfel de identificri. Dialogul, re-

dactat probabil în Asia Mic sau Siria,

abordeaz ideologiile gnostice propuse

de Marcion i Bardesanes (Bardaisan).

Argumentele susinute de Adamantius în

aprarea credinei cretine sunt bine con-

struite, autorul dovedind o cunoatere
clar a credinei cretine. Totui, dialogul

"este departe de a fi o oper de art i su-

fer din lips de coordonare i coeren"
(Quasten).

Prima editare a dialogului realizat de J.R.

Wetstein. Basle, 1674; Migne, PG II, 1711-

1884; F. J. A. Hort, Adamantius, art. în

Smith-Wace, I, p. 39-41; Quasten. Patrotogy,

II. p. 146-147; Cross, ODCC, p. 15; E. Prinzi-

valli, Adamantius, în DECA, I, p. 32-33.

Adamnan, Sf. sau Adomnan

Adamnan, Si, sau Adomnan (c. 625-

704) a fost ales stare al mnstirii Hy
sau lona în 679, cel mai desvârit urma
al Sf. Columba. Nscut în Irlanda, la

Drumhome, în partea de sud-vest a dis-

trictului Donegal. A participat la sinodul

din Tara (697), determinând sinodul s
adopte o lege prin care s se interzic

luarea femeilor i a copiilor ca prizonieri

de rzboi. Legea a fost adoptat i este

cunoscut sub denumirea de "canonul lui

Adamnan". Din opera scris menionm:
De Locis Sancti, redactat între anii 686-

688, în care descrie cltoria la Locurile

Sfinte a episcopului Arculf din Galia i
Vita S. Columbae, în trei cri. Aceast
lucrare conine, pe lâng multe legende

i relatri pioase, o serie de date istorice

deosebit de valoroase. în cartea a 3-a a

tratatului De Locis Sandi, prezint infor-

maiile pe care Arculf Ie-a adunat la

Constantinopol în legtur cu înteme-

ierea legendar a cetii, despre inciden-

tele iconoclaste care au angajat Icoana

Sf. Gheorghe i cultul su la Diospolis i
despre Icoana Sf. Fecioare, venerarea Sf.

Cruci de ctre împrat i curtea sa. pre-

cum i descrierea bisericii Sf. Sofia. Este

venerat în Scoia sub numele de Sf. Eunan.

Pomenirea lui se face la 23 septembrie.

Migne, PG, 11; L; Bieler (ed.), Itineraria et

alia geographica, Turnhout, 1965, p. 175-

234; ed. crit.: De Locis Sanctis, edit. de P.

Geyer în Corpus Scriptorum EcdesiastJ-

corum Latinorum, XXXIX, 1 S9&, p. 219-297

i trad. în engl. de D. Meehan (Scriptores

Latini Hiberniae, III. 1958); The Life of St.

Columba, ed. i trad. de A. O. Anderson i
Margaret O. Anderson, Londra, 1961; Beda,

ist. bis., V, 15 i urm. i 21; F. Brunholzl,

Geschichte der lateinischen Literatur des

Mittetalters, voi. I, Mttnchen, 1975, p. 175-

178; L. Gongaud, OSB, Adamnan, în DSp. I,

col. 201-202; William Reeves, Adamnan, în

Smith-Wace, I, p. 41-43; Cross, ODCC, p, 16;

J. Gribornont, Adamnan, în DECA, 1, p. 33.

Acid ai

Addai a fost, potrivit tradiiei, întemeie-

torul Bisericii cretine din Edessa. Tra-

diia siriac îl numr printre cei 72 de

ucenici (al 70-lea dup Eusebiu). Este

identificat de Eusebiu de Cezareea* cu

Thadeu (H.E. I XII, 3) i de F. C. Burkitt

cu Tatian* (sec. II), despre care tradiia

siriac pstreaz tcere. Dup Doctrina

lui Addai* , Thadeu a fost trimis de ctre
Sf. Apostol Toma* pentru a-I vindeca pe

regele Abgar*. Mari este considerat uce-
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ADDAI ADDAI l MARI. LITURGHIA LUI

nic al lui Addai. Lui Addai îi sunt atri-

buite: Doctrina lui Addai i o Liturghie a

lui Addai $i Mari. Doctrina lui Addai este

o istorie apocrifa de la sfâritul sec. IV i
începutul sec. V, relatând încretinarea

Edessei. A fost redactat în siriac de

Labubna, fiul lui Sennak. A circulat în

armean i greac. Lucrarea este împr-

it în dou pri. în prima parte gsim o

prelucrare a legendei lui Abgar*. A doua

parte relateaz activitatea misionar a lui

Addai, descoperirea Sf. Cruci de Proto-

nice, mama împratului Clandiu (pentru

a-i pedepsi pe evrei). Sunt menionai suc-

cesorii lui Addai: Aggai i Palut, hiro-

tonii de episcopul Serapion de Antiohia.

Liturghia a suferit o serie de transfor-

mri, ceea ce face imposibil reconsti-

tuirea formei originale. Afraate* o men-

ioneaz. Liturghia a cuprins rugciunea

de mulumire, anamnez, rugciunea de

mijlocire i epicleza.

W. Cureton, Ancient Syriac Documents,

London, 1864: E. Sachau, Die Chronik von

Arhela, 1915; F.C. Burkitt în Journal of

Theological Studies, XXV, 1923-1924, p.

130; J. Tixeront, hes origines de l'Eglise

d'Edesse et la legende d'Abgar, Paris. 1888;

A. Hamman. Addad ou Addec\ în DECA, I,

p. 33-34, cu bibliografie; P. Bruns, Addai

(Doctrina Addai), în LACL, p. 5-6 cu biblio-

grafie; Urbina, p. 44 cu bibliografie.

Addai. Doctrina lui

Addai. Doctrina lui, (lat. Doctrina Addei).

O alt redactare a Faptelor lui Addai/Tha-

deus, relatând despre modul în care

Regele Abgar a luat legtura cu Domnul

Mristos. iar Addai a fost trimis la Edessa

pentru a-l vindeca i converti. Textul inte-

gral al acestei scrieri se pstreaz într-un

manuscris de la St. Petersburg. Exist

versiuni în armean i greac. Redacta-

rea textului a fost fcut în jurul anului

400 i se bazeaz pe documente mai

vechi. Dei a fost susinut în trecut ca

fiind autentic, în prezent autenticitatea ei

a fost respins.

G. Phillips, The Doctrine of Addai, ihc

Apostle, Nom> First Edited in a Complete

Farm in the Original Syriac with an English

Translation and Notes, London. 1876. Frag-

mente în W. Cureton, Ancient Syriac Docu-

ments, London, 1864, 5-23; L.J. Tixeront.

Les Origines de l'Eglise d'Edesse ei ia

legende d'Abgar, 1888. Bardenhewer, I, p.

591-596 i IV, p. 326; Quasten, Patrolog)'. I,

140-143. Versiunea armean: L. Alishan, La-

boubnia, Lettre dAbgar, ou Histoire de la

conversion des Edesseens par Laboubnia,

ecrivain contemporani des apotres, Venice,

1868. text armean i traducere în francez.

Versiunea greac în R. A. Lipsius-M. Bon-

net. Acta apostolorum apocryphaX Leipzig,

1891, 273-278; A. Hamman, Addadou

Addee, in DEC A, II, p. 33-34 cu bibliografie;

P. Bruns, Addai (Doctrina Addai), în LACL,

p. 5-6 cu bibliografie; Urbina. p. 44 cu bi-

bliografie. Vezi Addai.

Addai i Mari, Liturghia lui

Liturghie redactat în siriac, compus

probabil în jurul anului 200, pentru Bise-

rica cretin din Edessa. Liturghia este

înc în uzul comunitilor cretine nesto-

riene. Se crede c forma actual a litur-

ghiei, aa cum este ea svârit în cult,

nu este cea original.

Textul siriac în Liturgia Sanetorum Apos-

tolorum Adaei et Maris, Urmi, 1890-1892.

Trad. în englez: F.E. Brightman. Litwgies

Eastern and Western, I, 1 896, p. 245-305. G.

P. Badger, The Nestoriam and their Rituals,

1852; A. Hamman, Addad ou Addâe, în

DECA, I; p. 33-34 cu bibliografie; P. Bruns,

Addai (Doctrina Addai), în LACL, p. 5-6 cu

bibliografie; Urbina. p. 44 cu biblio-

grafie.Vezi: ADDAI.
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ADIMANTIUS AELFERIC

Adimantius

Adimantius, discipol al lui Mani, pe care

Augustin* îl identifica cu Addas, unul

din cei trei discipoli fideli ai lui Mani.
Intr-un text chinez este numit Ato. Din
ActaArchekn aflm c el a fost apostol al

maniheismului în regiunile din Nord,

adic în Scythia, Textele copte i iraniene

îl menioneaz ca propovduitor al aces-

tei credine în regiunile din jurul Tigrului

i la Alexandria. Este autorul lucrrii îm-
potriva Ini Moise i a profeilor. Aceast
lucrare a czut în mâinile lui Augustin,

care scrie împotriva Iui un tratat: Contra
Adimanunwn Mamchaei discipulum.

Migne, PL. 42. 129-172; CPL 319: CSEL,
2 1 , 1 ,

1

1

5- 1 90; Acta Archelai în GCS 1 6. 94;
M. Jolivet- M. Jourjon, Six iraitis anti-ma-

nichteu. Paris, 1961 ; Geo Widcngren, Mani
and Manichaeism, Weidenfeld and Nicolson,

London. 1963, passim: Alianer-Stuiber,

1980. p. 216; C. Riggi. Admumim. în DECA,
I, p. 35-36.

Ado

Ado, clugr benedictin, arhiepiscop de
Vienne i autor al Martirologhdui care îi

poart numele. Dup propria sa infor-

maie, el i-a conceput lucrarea urmând
exemplul unui martirologiu vechi roman
(Murtywlogiwn romanum parvum), pe
care I-a descoperit el însui la Ravenna.

Dei conine o serie de inexactiti, se

crede c a fost fabricat chiar de Ado.
Structura i aranjarea convenabil a

materialului în Martirologinl lui Ado, a
tcut ca acesta s fie folosit ca exemplu
pentru martirologiile de mai târziu, ca cel

al lui Usuard* i martirologiul roman.

Migne. PL 123, 139-436; H. Quentin. Les
Martyrohges imtoriques, 1908, p. 465-681;

Cross, Ado, Martymlo&v of, în ODCC, p. 18.

Adrian

Adrian (sec. V), exeget antiohian. Este

considerat de Cassiodor* ca unul din In-

troductores Scripturae dtvinae - prezen-

tatori ai Sfintei Scripturi, urmând lui

Augustin*, Ticonius*, Eucher* etc. De la

el ne-a rmas o Introducere în Sfintele

Scripturi, un fel de hermeneutic a tex-

telor biblice. Cuvântul isagogie - eioctyoyyTi,

apare pentru prima dat la el ca titlu al

unei cri. El urmeaz tipicul colii antio-

hiene, fiind interesat atât de sensul, cât i
de exprimarea logic a ideilor. Se pare c
Adrian a fost destinatarul celor trei

scrisori trimise de Sf. Nil.

Migne, PG, 98. 1271-1312; Idem, PG, 79.

225, 437 i 516; Bardenhewer, IV, 254-255;

V Nazzaro. Adrien, în DECA, I, p. 37.

Aelferic

Aelferic (955-1020), abate al mnstirii
Eysham i gramatician. îmbrac haina

monahal la mnstirea bencdictin din

Winchester în perioada abaiei Iui Ethel-

wold*, devenind ucenicul apropiat al

acestuia. Ethelwold a sdit în sufletul lui

Aelferic idealurile reformei monahale
promovate de Sf. Dunstan, idealuri pe
care el le îmbrieaz cu sinceritate,

devenind conductorul micrii de reîn-

noire a^ monahismului benedictin în

Anglia, fn 987 este transferat la mns-
tirea Cerne Abbas din Dorset. De acest

loc se leag cele dou serii de omilii

inute în englez referitoare la anul litur-

gic i Ia diverse teme doctrinare i isto-

rice. Mai ales predicile sale doctrinare i
istorice vor dobândi o importan deo-
sebit în timpul Reformei, deoarece el a

folosit un limbaj care evita învtura ro-

mano-catolic despre Imaculata Con-
cepiune a Sf. Fecioare Mria, iar în plan

liturgic, susinând totodat c Euharistia
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AELFBR1C AERIUS

este incompatibil cu transubstanierea.

O a treia serie de omilii are un caracter

profund hagii iografic, întrucât în aceste

omilii el prezint vieile sfinilor, dar nu

în proz, ci în versuri. în 1005, este nu-

mit cel dintâi abate al mnstirii Eysham

din districtul Oxford. în perioada abaiei

sale, el nu întrerupe preocuprile literare,

realizând un compendiu al lucrrii lui

Ethelwold De comuehidine monacho-

rum, Totodat, scrie V\a\a lui Ethelwold

în latin i traduce în englez lucrarea lui

Beda Venerabilul De temporibus. El r-

mâne în istoria bisericeasc a Angliei

pentru coleciile de cri în limba englez

pe care le pune la îndemâna preoilor de

la ar.

B. Thorpe (editor), The Homilies of the An-

glo-Saxon Church, containing The Homilies

of Aelfric, 2 voi., 1844-1846; W. Skeat, edi-

tor, Aelfric's Lîves of the Saints, Early

English Text Society, LXXV1, LXXXIL

XCIV în 2 voi. London, 1881-1890; H.

Henel (editor). De Temporibus, Early English

Text Society, Original Series, CCXVIII,

1942; C.L. \NW\tt, Aelfric. A NewStndyoflm

Life and Wrilmgs, Yale Studies in English, II,

1898; S.H. Gem, An Anglo-Saxon Abbot.

Aelfric of Eysham, 1912; M.M. Dubois,

Aelfric, sentmnnaire, docteur et gratnmai-

rien, Paris. 1942 cu bibliografie; Cross,

Aelfric, în ODCC, p, 20.

Aeneas din Gaza

Aeneas din Gaza (m. 518). Filosof cretin,

ucenic al Iui Hierocles din Alexandria,

aparinând colii neoplatonice. S-a ns-

cut în jurul anului 450 din prini pgâni

sau cretini: nu se tie cu certitudine.

Educaia elementar o primete în Gaza.

îi continu studiile la Alexandria, unde

aprofundeaz retorica, filosofia i juris-

prudena. A cltorit în Palestina, Siria

i, se pare, la Constantinopol. De la el ne-a

rmas dialogul intitulat Theophrastus i
25 de scrisori. în Theophrastus, lucrare

despre care Ritter spunec "imit cu suc-

ces dialogurile lui Platon", el atac doc-

trina platonician a preexistentei sufle-

telor, susinând nemurirea i învierea lor.

Totodat, el afirm ca, în cazul sufletelor

se poate vorbi de o creaie continu din

partea lui Dumnezeu, sufletul neputând

exista înaintea întruprii în trup ome-

nesc. Cât privete trupul omenesc, acesta

are în sine un germene ce conine ceva

din Cel Venic, ceea ce îi d acces la

reînnoire i desvârire.

Theophrastus în A. Gallandi. Bibliotheca

Veterum Painmu X, 1774, p. 629-664;

Migne. PG 85, 865-1004; Scrisorile au fost

tiprite de Aldus, Epistoi Graec Collectio,

Veneia, 1499; R. Herscher, Epistolographi

Graeci, Paris, 1873; L.M. Positano, Napoli,

1962 (Epistolele); M.E. Colonna, Napoli,

1958 (Dialogul Theophrastus); E. Legier, Essui

de biographie d'Enee de Gaza
y
\r\ Or. Chr. 7,

1907. p. 349-369: M. Wacht r
Aeneas von

Gaza als Apologet, Bonn, 1969; Cross,

Aeneas of Gaza. în ODCC, p. 21 ; M. Wacht.

Aeneas von Gaza, în LACL. p. 7 cu biblio-

grafie.

Aerius

Aerius (sec. al IV-lea). Întemeietorul

sectei aerienilor, descris de ctre Epi-

fanie (Haer. 75). Aerius a fost prieten cu

Eustatie, trind împreun o via ascetic

deosebit. întrucât, la alegerea în funcia

de episcop de Sevastia din Pont (c. 355),

sorii au fost în favoarea lui Eustatie,

Aerius s-a suprat pe prietenul su.

Pentru a-l împca, Eustatie îl hirotonete

preot i îi d în sarcin bolnia i azilul

din Sevastia. încercarea lui Eustatie de a-i

reapropia fostul prieten a fost zadarnic.

Aerius persist în suprarea sa i îl acuz

pe episcop c a prsit viaa ascetic pen-
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\I:RI!JS AITHICUS HISTRICUS

Iru a aduna bogii pmânteti. Pentru a

se delimita de Biseric, el atac funcia
episcopal, afirmând c nu exist deose-
bire între episcop i preot. Totodat, sus-

ine c o dat ce "Hristos Pastele nostru

S-a jertfit pentru noi", nu mai trebuie s
srbtorim Pastele. Obiceiul de a srb-
tori Pastele era, dup prerea lui, o super-

stiie iudaic. Respectarea postului era

tot o superstiie iudaic, adepii lui refu-

zând s posteasc în zilele i perioadele

fixate de Biseric, inclusiv în sptmâna
mare. Dup prerea lui Aerius, cretinul
putea posti duminica, dac acesta simea
c era necesar i ziditor de suflet. Rug-
ciunile pentru cei mori sunt nefolosi-

toare. Dac acestea ar fi folositoare,

atunci cretinul ar fi putut tri fr nici

un fel de înfrânare, singura Iui grij fiind

s aranjeze ca dup moartea lui mai
multe persoane s se roage i s aduc
ofrande pentru el, mântuirea lui fiind ast-

fel asigurat. Secta aerienilor dispare la

scurt timp dup moartea întemeietorului

ei. Ideile lui Aerius au intrat în atenia lui

Beflarmin i a unor anglicani din secolul

al XVII-lea. Despre aceast sect a mai
scrîs Fer. Augustin* (De haeres. 53) i
Philaster*(/fa^ 72).

Epifaniu, Haer.< 75; Philaster. Haen, 72;

Augustin, De haer., 53; Tillemont, HisL

Eccles.. voi. IX, p. 87 i urm.; V, Ermoni,
Dictionnaire d'Histoire et de Geographie
Ecdesîas/icjue, ed, de A. Baudrillart i alii,

voi. I, 1912, col. 663: G. Bardy, Sources:

Miscellanea Agostiniana 2. Roma, 1931, p.

397-416; Cross, Aerius, în ODCC, p. 21; F.

Cocchini, Aerius, în DECA, I, p. 38; .1.

Ulrich. Aerius, Presbyter, în LACL, p. 7.

Aethicus Histricus

Aethicus Histricus, denumire conven-
ional dat autorului unei cosmografii
care s-a pstrat în limba latin, dei se

crede c la origine ar fi fost conceput în

greac. Traducerea în latin s-ar datora

unui preot leronim, din sec. VIII, tritor

la o mnstire benedictin, nu departe de
Freising în Bavaria, care a realizat i o

form prescurtat a Cosmografiei. De
altfel, informaiile privind viaa i activi-

tatea lui Aethicus sunt în mare parte

ipotetice. Mitropolitul Nestor Vomicescu
(m. 2000) a întreprins o intens munc de
cercetare, sugerând c Aethicus s-a ns-
cut la Histria, cetate în Dacia Pontic, în

a doua jumtate a sec. IV. El i-a bazat

ipoteza pe faptul c Aethicus se consi-

dera natione scyîhica - de neam scit.

Negustor fiind, Aethicus a cltorit mult

i a consemnat atât impresiile, cât i lo-

curile pe unde a trecut. în Cosmografie

sunt menionate popoare i locuri care nu
sunt întâlnite în Scriptur. Atenie deo-

sebit este acordat Greciei, Macedoniei,

Ciprului i insulelor din 'Marea cea Mare',

iar Asia Mic i Italia sunt pomenite în

treact. Expediia lui Alexandru cel Mare
este descris în detaliu. Cât privete ape-

lativul de * filosof, menionat în legtur
cu Aethicus, acesta trebuie îneles în sen-

sul de înelept, erudit, cunosctor al mul-

tor lucruri, deoarece Cosmografia nu
dezvluie date care s ne duc la o alt
interpretare. Lui Aethicus îi este atribuit

i un alfabet care a fost reprodus de ctre
Rabanus Maurus (780-856), clugr
benedictin i abatele mnstirii Fulda

(din 822).

Rabanus în Migne, PL 107 i 112;

A.D'Avezac-Macaya, fcthicus et Ies ouvrages

cosmographiques intitules de ce nonu Paris,

1852; N. Vomicescu, Unfilosofstraromân de
la Historia Dobrogean, Aethicus Histricus,

autorul unei cosmografii ,>v al unui alfabet

(sec. IV-V), Editura Mitropoliei Olteniei,

Craiova, 1986 cu bibliografie; A. Kazhdan,

Aethicus Ister, în ODB, I, p. 29-30.
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A1TIOS Di: AMIDA AB'J'IUS

Aetios de Amida

Aetios de Amida (sec. VI), medic, autor

al unei enciclopedii medicale în 16 cri,

intitulat Tetrabiblhm. Enciclopedia a

fost divizat în patru seciuni. Aetios a

activat între anii 530-560 la Alexandria

i Constantinopol. Autorul a folosit din

abunden scriitori clasici greci i romani

i prezint în mod simplificat gândirea

lui Galen i a lui Oribasius. în ea se g-

sesc informaii despre farmacie, igien,

diagnosticare, oftalmologie, ginecologie,

stomatologie etc. Lucrarea nu a fost edi-

tat în întregime. Este deosebit de impor-

tant pentru istoria medicinii i a prac-

ticii medicale.

A. Oliveri (ed.). Libri medicinales, 2 voi.

Leipzig, 1935, Berlin, 1950; J.V. Ricci,

Aetios of Amida: The Gynaecology and

Obsteirics of the Vlth Century, A.D., Phila-

delphia-Toronto, 1950, trad. în englez; J.

Scarborough» Aetios of Amida, în ODB, p.

30-31.

Actius

Aetius (m. circa 370). Fondatorul i con-

ductorul sectei ariene a anomeenilor,

cunoscui i sub denumirea de euno-

mieni. S-a nscut la Antiohia într-o fami-

lie neînstrit. Moartea tatlui arunc fa-

milia în profund srcie. Aetius va tri

clipe de mare dezndejde i suferin

muncind ca sclav, agricultor, fierar, pan-

tofar, bijutier, medic. Cltoriile sale îl

duc la Alexandria unde studiaz filosofia

i devine ucenicul lui Paulinus, episcop

arian, prieten al istoricului Eusebiu* de

Cezareea. în plan filosofic, el îmbri-

eaz filosofia lui Aristotel, studiind cu

predilecie categoriile aristotelice pe care

le va folosi pentru a construi argumente

sofiste i a-i dovedi doctrinele sale pro-

zaice i lipsite de imaginaie, dup cum

ne informeaz istoricul Socrate (H. E., II,

35), i pentru a respinge modul de argu-

mentare prevalent platonician al lui

Origen* i Clement* Alexandrinul. Mil-

man este de prere c lupta dintre teo-

logii adepi ai aristotelismului i cei care

favorizau platonismul începe cu Aetius

(History of' Christianity* II, p. 443). A

fost hirotonit diacon de Leontius, epis-

cop de Antiohia, îns hirotonia i-a fost

contestat vehement de Flavian i Dio-

doros, ceea ce a dus la suspendarea lui.

Faptul l-a suprat în mod deosebit, deter-

minându-l s-i foloseasc cunotinele

filosofice pentru a duce la limita lor ex-

trem învturile propuse de Arie. îm-

potriva celor care afirmau consubstan-

ialitatea Fiului cu Tatl, el va afirma c
Fiul a fost creat din nimic i este nease-

mntor (gr. anomoios) Tatlui, de unde

i denumirea sectei întemeiat de el. Tul-

burrile care Ie-a cauzat i intrigile pe

care Ie-a stârnit au dus la exilarea lui.

Revine din exil dup moartea împratu-

lui Constantius la 361, ajungând s fie hi-

rotonit episcop, îns fr a fi numit în

vreun scaun episcopal. Dup venirea pe

tron a lui Valens în 364, se retrage pe

insula Lesbos, de unde revine la Con-

stantinopol, locuind împreun cu Euno-

miu, prietenul su de o via. S-a stins

din via în casa lui Eunomiu înainte de

anul 370. Dintre lucrrile sale a supra-

vieuit un scurt tratat Syntagmaton peri

agermitou theoit kai gennetou, pstrat de

Epifanie (Haen 76, 11).

CPG II, 3445-3451; Epifaniu, Haet:, 76, II,

1-12, 37; L.R. Wickham, The Syniagmaton of

Aetius the Anomoean în Journal of Theolo-

gical Studies. N.S.. XIX, Oxford, 1968, p.

532-569, cuprinzând textul i traducerea

acestuia în englez. Edmund Venables.

Aetius, în Smith-Wace. I, p. 51-53: Quasten.

Patrolog}', UI, 434; M. Simonetti, La crisi

ariana nel IV secolo. Roma, 1975, p. 583;

16



AETIUS AFRAATE SAU APHRAATE

T.A, Kopeck, A History of Nea-Arianism,

Philadelphia, 1979; Altaner-Stuiber. 1980, p.

310; Cross, Aetius. în ODCC. p. 21; M.
Simonetti, Aetius d'Antioche. în DECA, I, p.

38-39; T. Bolim, A&iw von Antiochien, în

LACL. p. 7-8 cu bibliografie.

Afraate sau Aphraate

Afraate sau Aphraate (circa 280- 345).

Primul Printe bisericesc siriac. cunoscut

sub denumirea de Hakkima Pharsaya -

îneleptul persan, Afraates, iar dup
unele manuscrise Iacob, a fost clugr i
apoi episcop la mnstirea Marmattai, nu

departe de Moul. Abdh-isho d o form
veche a numelui lui Afraate i anume,

Aphrahat. I.G. Coman crede c dublul

nume de Afraate i Iacob indic originea

pgân a acestuia (Patrologie, 1956, p.

217). A fost confundat cu Iacob de

Nisibe.

Opera sa, redactat sub forma unor

scrisori în numr de 23, fiecare având un

nume, cu precdere cel de Demonstraii,

dateaz, dup propria mrturie, din pe-

rioada persecuiei regelui sassanid Sapor

II (310-379). Primele 10 scrisori au fost

scrise în 337, urmtoarele 12 în 344 i
ultima în 345, probabil anul morii. Au-
torul îi d alternativ numele, Afraate sau

Iacob, pe marginea fiecrei demonstraii.

Aceste mici tratate abordeaz teme dintre

cele mai diverse, în esen ele concen-

trându-se asupra unor elemente centrale

vieii i tririi cretine: despre credin, post,

rugciune, pocin, circumcidere, blân-

dee, dragoste, ajutorarea sracilor, perse-

cuie. Pate, sabat, Hristos, moarte etc.

In viziunea lui Afraate, lisus Hristos este

Dumnezeu. Ca Fiu al Iui Dumnezeu, El a

împcat lumea rebel cu Tatl. La Cina
cea de Tain, Domnul nostru lisus Hristos

a oferit cu propriile Sale mâini, trupul

Su i sângele Su, respectiv, spre mân-

care i butur. Sf. Duh are atribute

divine. Biserica este adunarea sfânt a

cretinilor. El reine ca fiind în practica

Bisericii urmtoarele Sf. Taine: botezul,

pocina, mirungerea, maslul, preoia.

Botezul, sau cea de a doua natere, îm-

prtete Duhul Sfânt, iar pocina este

vindecarea rnilor produse de pcat.

Afraate afirm i credina în învierea mor-

ilor. Dup moarte, sufletul doarme pân
la înviere, fiind într-o stare de incon-

tien, nedeosebind binele de ru. în spri-

jinul învierii el aduce argumentul semin-

elor de cereale care, dei putrezesc, ger-

mineaz, dând o nou via. Teologia

propus de Afraate este una a tririi cre-

dinei i dragostei, iar ca ascet, acord
importan deosebit ascezei i în spe-

cial, celibatului. Opera sa are o impor-

tan deosebit pentru cunoaterea cre-

tinismului primar din Persia i a textului

Noului Testament.

Parisot, J., Aphraatis Sapientis Persae De-

monstrationes, în Patrologia Syriaca, pars I,

voi. I, II. 1894-1907, p. 1-489 (text siriac i
traducere în latin); Textul siriac al Omiliilor

editat de W. Wright, The Homelies of
Aphraates, the Persian Sage, London, 1869;

Bert, G., Aphrahat's des persischen Weisen

Homiiien, Texte und Untersuchungen zur

Geschiclite der altchristlichen Literatur 1/3-

4, Leipzig 1888; Gwynn, Demonstrations of
Âphraat (A Select Library of the Nicene and

Post-Nicene (Christian) Fathers of the

Christian Church, 2nd. Ser. 13), Oxford-New

York, 1898, p. 152-162 i 345 - 412; R. H.

Connolly, Aphraates and Monasticism, în

Journal of Theological Studies, VI, 1906, p.

522-539; H. L. Pass, TheCreedofAphraates,

în Journal of Theological Studies, IX, 1908,

p. 267-284; I. G. Coman, Patrotogie, 1956, p.

217-218; W.Wright, Istoria literaturii cre-

tine srriace, trad. Remus Rus, Ed. Diogene,

1996, p. 30-31; A. Baumstark, Die christ-

lichen Literatvren des Orients, I, Leipzig,

1911. p. 44; Aphraate Ie Sage Persan, Les
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AAFRAAI t SAU APHRAATE AGAIM I

Exposes, Sources Chretiennes, no. 349, voi.

I, Exposes l-X, Traduci ion du syriaque, inlro-

dtction et notes par Marie-Joseph Pierre. Les

Editions du Cerfs. Paris, 1988; S£ Afraal

Persanul, îndrumri duhovniceti, traducerea

i prezentarea de Pr. Prof. Mihail Gh, Milea,

în "Comorile Pustiei" 22, Editura Anastasia.

1998; R. Terzoli, // tema della beatitudine net

padrisirL Brescia, 1972, p. 47-49; L Ortiz de

Urbina, Qottheit Christi? Roma, 1933, idem,

Patrologia syriaca. Roma, 1965, p. 46-51 cu

bibliografie; ALtaner-Stuiber, 1980, p. 342 i

urm.; R. Lavenant, Aphraate, în DEC A, 1, p.

173-174; P. Bruns, Aphrahat, în LACL, p.

37-38 cu bibliografie.

Africanul, lulius Sextus, vezi

Iulius Sextus Africanul.

Agapet

Agapet (m. 536). episcop de Roma între

anii 535-536. Mare aprtor al ortodo-

xiei. In timpul vizitei sale la Constanti-

nopol din 536. îl depune pe patriarhul

Antim împotriva voinei împrtesei

Teodora, datorit convingerilor monofi-

zite pe care acesta le împrtea. In locul

lui este numit patriarhul Mina. Pontifi-

catul su a fost de scurt durat, întrucât

se stinge din via la 1 luni de la urcarea

pe scaunul episcopal. De Ia el au rmas
cinci scrisori: dou adresate episcopului

Caesarius de Arles, un rspuns dat epis-

copilor africani la o scrisoare adresat

predecesorului su; un rspuns ctre Re-

paratus, episcop de Cartagina, care îl

felicitase pentru numirea sa i o scrisoa-

rea ctre Petru, episcopul Ierusalimului,

în care îl anuna de depunerea lui Antim

i numirea lui Mina.

Migne. PL 66. 35-80; J.P.Kirsch în DHGE, I.

1912, col. 887-890; G.H. Moberly, Agapetus.

în Smilh-Wace, I, p. 57-58; Cross, Agapetus.

înODCCp. 23.

Agapet

Agapet, diacon din Constantinopol i
autor al unui tratat pe care l-a dedicat îm-

pratului Justinian I, intitulat 'EieBem

KEtpaXaicov TcapatvexiKcbv sau Specu-

lum principis (Oglinda prinului), cuprin-

zând 72 de capitole, în care este prezen-

tat concepia cretin despre regalitate

i sugerat un cod de comportament pen-

tru suveran. Autorul susine c împratul

este reprezentantul lui Dumnezeu pe

pmânt, datoria lui fiind aceea de a imita

de aici împria lui Dumnezeu, urmând

propria sa filosofic, puritate, pietate i

prin exercitarea filantropiei. împratului

ti revine sarcina de a reduce inegalitile

dintre bogai i sraci. Acest gen literar s-a

bucurat de succes în istoria Bizanului,

fiind imitat de muli scriitori. în tradiia

româneasc, învaturile lui Neagoe Ba-

sarak ctre fiul su Teodosie oglindesc

spiritul i intenia Ekthesis-\\\u\ lui Aga-

pei, rcancorat îns în tradiia specific

locului. Lucrarea lui Agapet a fost tra-

dus i în slavon în sec. X. A fost tradus

în armean în sec. VIL Ekthcsis-ul a in-

fluenat nu numai lumea bizantin, ci în-

treaga pedagogie politic a umanismului,

ideile sale revrsându-se în plan euro-

pean.

Migne, PG 86, 1163-1 185; CPG III, 6900; W.

Blum. Byzuntmische Furstenspiegel, Stuttgart,

1981 trad. în german; în englez parial: E.

Barker, Social and Politica! Thought in

Fiyzantium, Oxford, 1957; .1 Dashian, Stvdien

2, Viena, 1901, p. 153-255 trad. In armean

din sec. VII; K. Emminger, Studlen zii den

griechischen Ftirstenspiegeln, 1913; Alta-

ner-Stuiber. 1980, p. 514; B.Baldwin, i I.

evcenko, Agapetos, în ODB, I, p. 34; J.

Irmscher, Agapet de Comtantinople, în

DECA, l p. 49-50; J. Ulrich, Agapei. Dia-

hon, în LACL, p. 8 cu bibliografie.
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AGAPIE DE HIERAPOLIS AGATMANGELOS

Agapie de Hierapolis (Mahbub
ibn Qustantin)

Agapie de Hierapolis (ni. 941), sau

Mahbub ibn Qustantin, episcop rnelchit

de Hierapolis în Osrhoene, autorul unei

istorii universale, intitulat Cartea Titlului,

scris in limba arab. Agapie prezint

istoria lumii de la creaie i pân în vre-

mea sa. La redactarea lucrrii sale,

Agapie a folosit o serie de lucrri simi-

lare. Importana ei rezid mai ales în fap-

tul c pstreaz fragmente din lucrri

care s-au pierdut, cum ar fi, de exemplu.

Cronica lui Teofil de Edessa (m. 785). In

forma în care s-a pstrat, istoria lui

Agapie se oprete la anul 776, dei ea a

cuprins evenimentele pân în 941. La

rândul ei, lucrarea lui Agapie a fost fo-

losit ca surs de informaie de Mihail

Sirianul pentru Cronica sa. Referitor la

titlul istoriei, Agapie spune c în greac

se numete Chronikon.

A. Vasiliev (ed.), Kitah af-'Unvan, în PO 5.

1910, p. 557-692; 7. 191 1, p. 457-591 i 8. p.

397-550; Graf, II, p. 39-41; S.H.GrilTith,

Agapios of Hierapolis, în ODB, I, p. 35.

Agathangelos

Agathangelos. Pseudonimul sau numele

unui personaj necunoscut, autor al unei

Viei a Sf Grigorie Lumintorul*, scris,

dup cum mrturisete el însui, la po-

runca regelui Tiridates (aprox. 238-3 14).

Autorul afirmc era contemporan cu Sf.

Grigorie Lumintorul. A. von Gutschmid

susine c textul armean a fost redactat

pe la mijlocul secolului al V-Iea i are ca

baza materiale mai vechi. Viaa Sf.

Grigorie Lumintorul a fost tradus în

greac, siriac i arab. Textul existent

deruleaz viaa i activitatea Sf. Grigorie

începând cu anul 224 i pân la moartea

sa, descriind cariera sa de propovduitor

al credinei cretine, torturile i întemni-

area sa suferite din partea regelui Tiridat

care înc nu se convertise, martiriul

clugrielor din Valarshapat, care fugi-

ser de persecuia lui Diocleian, elibe-

rarea lui Grigorie, convertirea lui Tiridat

i distrugerea templelor pgâne. Mai sunt

redate informaii cu privire la hirotonia

lui Grigorie la Cezareea Capadociei. în-

temeierea Bisericii armene, vizita lui

Grigorie i Tiridat la Constantin I i urca-

rea pe tronul patriarhal a fiului lui Gri-

gorie. Pe la mijlocul sec. al Vl-lea, lu-

crrii lui Agathangel i-a fost adugat o

prezentare a 'învturii lui Grigorie', un

document teologic care cuprinde elemen-

tele principale ale învturii cretine.

Lucrarea este important i pentru infor-

maiile pe care le furnizeaz despre tem-

plele i locurile sacre ale religiei pgâne
din Armenia precretin.

Textul armean al Vie ii §fi Grigorie Lumi-

ntorul a fost publicat la Constantinopol

(1709 i 1824). Veneia (1835 i 1862) i
Tbilisi (1882); textul grec în

4

Acta Sanc-

torum\ sept, VIII, 1762, p. 320-402; A. von

Gutschmid. Agathangelos, în Zeitschrift der

deutschen morgenlndischen Gesellschafl,

XXXI, 1877, p. 1-60; ediii în armean:

Tbilisi, 1909, 1983; retip. cu introducere de

R. Thomson, Delmar, N.Y., 1980; G. La-

fontaine, La version grecque ancienne du

livre armenien d'Agathartge, Louvain, 1973;

R.W. Thomson, Agathangelos; History ofthe

Armenians, Albany, N.Y.,1976; G. Garitte.

Documents pour l'etude du .Livre d'Aga-

thange, ST, CXXVU, Vatican, 1946; R.W.

Thomson, The Teaching of St. Gregory: An
Early Armenian Catechism, Cambridge,

Mass., 1970; Altaner-Stuiber, 1980,, p. 352;

Cross, Agathangelos, în ODCC, p. 24; S.J.

Voicu, Agathange, în DECA, I, p. 50 cu bi-

bliografie recent; P. Bruns, Agathangelos* în

LACL, p. 8-9 cu bibliografie; R. Thomson.

Agathangelos, în ODB, I, p. 35.
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Agathias

Agathias (c. 532-c. 582), istoric, avocat

i poet bizantin. Se pare c nu a împr-

tit credina cretin. S-a nscut la

Myrina i studiaz la Alexandria. Revine

la Constantinopol unde studiaz dreptul

roman, devenind un avocat deosebit de

cutat la curtea lui Justinian. Una din pri-

mele sale lucrri, Daphniaka, scris în

hexametri i abordând diverse teme,

unele erotice, s-a pierdut. în anul 560 a

alctuit o colecie de epigrame, dintre

care unele au fost scrise de el, iar altele

scrise de diveri prieteni ai si avocai, nu-

mit Cycle. care a fost introdus în Anto-

logia greac, cu o prefa a lui Agathias.

adresat împratului Justinian 1 sau

Justin II, nu se tie cu certitudine. Istoria

sa, în cinci cri, reprezint autoritatea

principal pentru evenimentele care s-au

derulat între anii 552- 559. Domnia
împratului Justinian ocup un loc cen-

tral. Sunt descrise campaniile din Rsrit
i din Apus i prezena generalului

Narses în Italia. Ea continu lucrarea lui

Procopiu* de Cezareea. Acest document

furnizeaz date preioase i în legtur cu

religia zoroastrian.

Migne, PG 88, 1269-1506; R. Keydell (ed.).

Historiantm Libri Quinque, Berlin, 1967;

J.D. Frendo. The Histories (trad. în englez).

Berlin, 1975; G. Viansino (ed.). Epigrammi,

Milano. 1967 cu trad. în italian; Camcron,

Agathias, Oxford, 1970; William Milligan,

Agathias, art în Smith-Wace, 1, p. 59-60;

Krumbacher, p. 240-243, cu bibliografie; A.

M, Cameron, Agathias. Oxford, 1970; Cross,

Agathias, în ODCC, p. 24; B. Baldwin,

Agathias, in ODB, I, p. 35-36.

Agathonicos de Tars

Agathonicos de Tars (aprox. începutul

sec. V), numele unui personaj fictiv autor

al unui corpus, cu un coninut dogmatic

i apologetic, scris în greac, dar care s-a

pstrat doar în traducere copt. Acest

corpus cuprinde: a. un tratat împotriva

antropomorfitilor; b. o dezbatere cu Justin

din Samaria despre învierea trupului

{Disputatio cum Iustino de resurrec-

tione); c. o alt dezbatere cu Stratonikos

de Cilicia despre providen i alte teme

(Diologus cum Stratonico)\ i d. o apolo-

gie asupra necredinei (De incredulitate).

Textul este important întrucât dezvluie

diverse preocupri teologice prezente în

cercurile monahale din sec. V.

W. E. Crum, Der Papyroscodex Saec. VI-

VII..., Strasbourg, 1915; T. OrlandL //

Dossier di Agatonico di Tarso, Fest. Po-

lotsky, Beacon HilI, 1981; T. Orlandi.

Agathonicos de Tarse, în DECA, 1, p.51; B.

Windau, Agathonicus von Tarsm, în LACL,

p.9.

Agnellus

Agnellus, arhiepiscop de Ravenna. S-a

nscut într-o familie nobil i bogat în

jurul anului 486. Dup terminarea studi-

ilor, îmbrieaz cariera militar, pe care

o prsete la moartea soiei sale, îm-

brcând haina monahal. Este hirotonit

diacon i numit praefectus al bisericii Sf.

Agatha din Ravenna. Datorit vieii i

activitii sale deosebite, este ales arhi-

episcop de Ravenna în 556. în calitate de

episcop se dedic construirii de biserici

i restaurrii celor vechi. S-a dovedit un

aprig duman al arianismului, izbutind s
aduc sub propria sa jurisdicie multe din

bisericile goilor arieni. De Ia el a rmas
o scrisoare: Epistola de ratione fidei ad

Armenium, în care apr învtura trei-

mic a Bisericii împotriva ereziei ariene.

S-a stins din via în 566.

Migne. PL 68, 381-386; CPL 949; Agnello,

arcivescovo di Ravenna. Studi per ii XIV cen-

tenario delta morte (570-1970), Soc. di Studj
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Romagnoli. Saggi e reperiori XIV. Firenza,

1971; E. Venables, Agnellvs, în Smith-Wace,
I, p. 62; Altaner-Stuiber, 1980, p. 465; LI.

Dionisi, Agrteilo, în DECA, I, p. 53.

Agnellus, Andreas

Agnellus, Andreas (805-846), istoric,

preot i egumen la Sf. Mria de Vlaheme
i Sf. Bartolomeu din Ravenna. Descen-

dent al unei familii aristocrate, unul din

strmoii si, loannicius, a fost funcio-

nar în administraia central a împratu-
lui Justinian II. Exist i prerea potrivit

creia, dei a fost egumen, Angellus a

fost doar preot de parohie. Lucrarea sa:

Liber pontifîcalis ecctesiae Ruvemiatis •

Cartea pontifical a Bisericii din Ra-

venna, prezint istoria ierarhilor de la

Ravenna, începând cu Sf. Apolinarie i
pân în vremea sa. în esen, Angellus
imit Liber Pontificalis. colecia de bio-

grafii ale ierarhilor care au ocupat scau-

nul episcopal din Roma, cu scopul de a

susine preteniile episcopilor de la Ra-
venna fa de cei de la Roma. în pofida

elului ei prtinitor, lucrarea este de o
mare valoare istoric i documentar,
întrucât ne furnizeaz informaii nu nu-

mai despre cei care au condus Biserica

cretin în acest mare centru cretin, dar

i despre viaa cotidian, tradiiile ha-

ghiografice, srbtorile i obiceiurile în

acest ora bizantin dup dou sau trei

generaii de la retragerea conducerii

bizantine. Angellus a folosit o serie de

surse documentare. între acestea men-
ionm cronica arhiepiscopului Maxi-
mian (546-566), diverse materiale ha-

ghiografice, documente de arhiv i tra-

diia oral. A nu fi confundat cu An-
gellus, arhiepiscop de Ravenna între anii

556-566.

Ed. princeps: Liber Ecclesiae Ravennatis, 2
voi., Leipzig, 1708; Migne. PL 106, 460; ed.

critic: O. Holder-Egger în MGH, Scriptores

Rerum Langobardicarum et Italicarum Saec.

VI-IX, 1878. p. 265-391; C. Nauerth, An-

gellus von Ravenna, Munchen. 1974; Cross,

Angellus, Andreas, în ODCC, p. 25;

M.McCormick, Angellus, în ODB. I, p. 37.

Agnoetae sau Agnoiii

Agnoetae sau Agnoii ('AYvoiyccci de la

otYvoeco - a fi necunosctor, ignorant).

Numele i membrii a dou secte care

neag atottiina lui Dumnezeu Tatl i a

lui Dumnezeu Fiul în starea Lui de

chenoz,

Prima sect este de sorginte arian con-

dus de Theophronius din Capadocia.

care a înflorit în jurul anului 370. Adepii
acestei secte susineau câ Dumnezeu
cunotea din memorie trecutul, îns, în

ceea ce privete viitorul, El îl cunotea în

mod relativ, având în aceast privin o
precunoatere incert. în Exerciii ale

minii. Theophronius afirm c Dum-
nezeu este familiar cu trecutul, prezentul

i viitorul, îns "cunoaterea pe care o
are asupra acestor subiecte nu este de

acelai grad i este supus unui fel de

mutaii". Afirmaia aceasta l-a suprat pe
Eunomiu*, care îl excomunic din gru-

parea sa. Ca urmare, el va întemeia o alt
grupare cunoscut sub numele de theo-

phronieni.

Cea de a doua sect agnoit este de fac-

tur monofizit i a fost întemeiat de

ctre Thernistius, diacon în Alexandria

(sec. al VMea), de unde i denumirea de

themisdem. Dup moartea lui Sever*.

Thernistius înva c sufletul uman (nu

natura divin) a lui Hristos a fost aidoma
nou în toate privinele, necunoscând

multe lucruri, în speciai ziua judecii pe

care singur Tatl o cunoate. Majoritatea

monofiziilor vor respinge aceast idee

ca nefiind conform cu învtura lor
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privind o singur fire a lui Hristos, sus-

inând unitatea cunoaterii i numindu-i

pe adepii acestuia agnoetae - ignorani,

necunosctori. Pe de alt parte, orto-

docii resping ideea lui Themistius,

deoarece, susin ei, produce o ruptur

între cele dou firi. Patriarhul Evloghie

al Alexandriei scrie un tratat împotriva

agnoiilor, atribuindu-l Iui Hristos cu-

noaterea absolut. Extrase din acest tra-

tat se regsesc la Folie. Themistius a fost

anatemizat de Sofronie, patriarhul Ieru-

salimului. Agnoetismul va fi reînviat de

adopianiti* în sec. al VUI-lea.

J.D. Mansi. Sacroritm Cane iiioru/u Nova et

implissimu Collectio, XI, 502; Philip Schaff,

Agnoetae, art. în Smith-Wace* I, p. 62-63.

Leoniu de Bizan, De Sectis. Adio X, cap.

III; A. Vacant, DTC I, 1903, col. 586-596 cu

referine patristice; Cross, Agnoetae, în

QDCC, p. 25; F. Coccliini, Agnoetes, în

DECA, I, p. 54.

Agobard

Agobard (769-840), arhiepiscop de Lyon.

S-a nscut în 769 din prini gali, stabilii

în Spania. în 782 familia sa se stabilete

în Gallia Narbonensis, Este prezentat lui

Leidrad, arhiepiscop de Lyon, care îl

hirotonete diacon (798), iar mai târziu,

preot (804). în 813 este numit vicar al

arhiepiscopului Leidrad de Lyon. iar

dup trei ani devine urmaul su în

scaunul de arhiepiscop, cu consimmân-

tul împratului i al sinodului episcopilor

gaiicani. în 835. conciliul local de la

Thionville îl depune din treapt, pe de o

parte, pe motiv c a fost hirotonit de trei

episcop i c nu puteau exista doi epis-

cop în aceeai localitate, iar pe de alt

parte, datorit faptului c s-a opus fi
interveniilor în viaa bisericeasc ale

împrtesei Juditli. Este repus în scaun

dup o perioad de doi ani. Agobard a

fost un fin teolog, operele sale purtând

amprenta vizibil a originalitii. El a

atacat cu vehemen diverse practici exis-

tente în societate la acea vreme: credina

în vrjitorie, schingiurea ca mijloc de

aflare a adevrului, credina c tunetul i

fulgerul erau produse prin acte magice.

Totodat, el a respins i abuzul în vene-

rarea reprezentrilor sacre: icoane i sta-

tui. Scrierile sale teologice au fost în-

dreptate împotriva ereziei adopianiste pe

care o interpreta ca o form mai mode-

rat de nestorianism. El a scris un tratat

împotriva lui Felix* de Urgell. Acest

tratat este în mare parte o îniruire de

caiene preluate din Sfinii Prini. Scrie

apoi patru lucrri împotriva evreilor care

se aezaser în Lyon sub protecia lui

Ludovic. A atacat, în Despre îndreptrile

din Anlifonariu, speculaiile liturgice ale

lui Amalarius* de Metz. împotriva aces-

tuia mai scrie o alt lucrare, mai tempe-

rat în ton, Carte Împotriva celor patru

cri ale lui Amalarius. Agobard a fost

preocupat atât cu disciplina, cât i de doc-

trina Bisericii, scriind o serie de tratate i

lucrri în acest sens: Ctre episcopul

Bernard despre privilegiile i drepturile

preoiei; Despre adevrul credinei;

Scrisoare ctre Ebbo, episcop de Rerms,

despre ndejde i team; Despre admi-

nistrarea bunurilor bisericeti; Despre

psalmodie. Tratatul De imaginibus sanc-

torum, care i-a fost atribuit, aparine în

realitate lui Claudius* de Torino. De la el

au rmas i o serie de epistole importante

pentru cunoaterea atmosferei sociale i

politice a vremii.

Migne, 104, 159-352; ed. critic: G. Waitz

(ed.). Libri duo pro JiJiis et contra ludi/h

uxorem Ludovici P/7, în MGH, Scriptores,

XV, pt. I, 1887, p. 274-279; E. DUmmler

(ed.), MGH. Epistolae, V, 1898, p. 150-239;

idem. Carmen ad Agobardum Archîepisco-

pum missum, în MGH, V, Poetae, II. 1883, p.
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1 18 i urm.; J.A. Cabaniss, Agobard qf'Lyon,

Syracuse, NY, 1953: E. Boshof, Erzbisvhnf

Agobard von Lyon, Kftlner hislorische

Abhandlungen, XVII, 1969; C. Deedes,

Agobard, în Smith-Wace, I. p. 63-64; Cross.

Agobard/mODCC.p. 26.

Agraecius

Agraecius. Episcop de Sens, în Galia, în

a doua jumtate a sec. V. Scrierea nu-

melui este incert, fiind întâlnite mai

multe forme; Agroeeius, Agritius. Este

autorul unui tratat de ortografie: Ars de

orthographia. împreuna cu Sidoniu Apo-
linarie s-a deplasat la Bourges pentru a

restabili ordinea în comuniialeade acolo.

A nu fi confundat cu Agrestius*, episcop

de Lugo.

H. Keil (editor). Ars de orthographia, în

Grammaticî latini, VII, Leipzig, 1880; A.

Hammau, Agraecius, în DEC A. I. p. 55; B.

Windau, Agraecius, în LACL, p. 9 cu biblio-

grafie.

Agrestius

Agrestius (sec. V), episcop de Lugo în

Gallicia. Despre el avem puine infor-

maii. S-a opus alegerii i numirii ca epis-

cop a lui Pasteur i Sygarius, adversari ai

prisci Nanismului i a participat la conci-

liu! local de la Orange din 441. De la el

s-a pstrat un fragment dintr-un poem
intitulat: Versus Agresti ep. de fufe ad
Avitum ep. Este vorba de un scurt poem
apologetic în care se apr de acuzele de

erezie care i-au fost aduse. In poem afir-

m, între altele, creaia lumii din nimic.

Migne, PLS 5, 400-401; CPL 1463a; K.

Smolak. Das Gedicht des Bischofs Agrestius.

Viena, 1973; E. Prinzivalli, Agrestius, în

DECA, I, p. 55; B. Windau, Agrestius. în

LACL, p. 9 cu bibliografie; B. Windau,

Agrestius, în LACL, p. 9, vezi bibliografia.

Agricola

Agricola. De la Prosper aflm c Agri-

cola a fost fiul episcopului pelagian Se-

verianus. Lui i se datoreaz rspândirea

pelagianismului în Marea Britanic Acti-

vitatea lui a fost curmat de papa Ce-

lestin care l-a trimis în Anglia pe epis-

copul Germain de Auxerre, care a izbutit

s curme propaganda pelagian i s
întreasc din nou credina ortodox. Lui

Agricola i-au fost atribuite cinci scrisori

i un tratat, De vitiis. de inspiraie pela-

gian. Cercetrile ulterioare au artat c
acestea îi aparin episcopului breton

Fastidius*.

Prosper. Chrom'con, în Migne. PL 51, 594-

595: C. Casparî, Briefe, Abhandlungen und
PredJgten aus den zwei letzten Jahrhun-

derten des kirchlichen Altertums und dem
An/ung des Mittelalters, Christiania, 1890, p.

381-389; O. Bardenhewer, Geschichte der

altkirchiichen Literalur, Fribourg. 1924. p.

5 1 9-520; L. Prunei, Saint Germain d'Ataerre,

Paris, 1929. cap. 5; G. Morin, Le <De vita

( 'hristiana > de l'eveque breton Fastidius et

le livre de Pelage ad viduam. în Rev.

Benedictine, XV, 1898, p. 481-493; M.
Viller, Agricola. în DSp. I. col. 254-255.

Agripa Castor

Agripa Castor, scriitor bisericesc din vre-

mea împratului Adrian. Eusebiu i le-

ronim vorbesc laudativ la adresa lui. în

istoria bisericeasc, Agripa este cel din-

tâi care a scris împotriva ereziilor. Dup
informaia lui Eusebiu. el a scris împotri-

va gnosticului Basilide*, într-o manier
satisfctoare, expunând cu desvârire

impostura acestuia. Nu se tie cu certitu-

dine dac a scris i împotriva lui Isidor,

fiul lui Basilide, dup cum s-a dedus din

datele furnizate de ctre Teodorei. Opera

sa s-a pierdut.
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Eusebiu, fot. bis. y IV, 7, 6-8; [eronim. De v/r.

///., 21; Teodoret, Haen Fah., I, 4; G. Sal-

in on, Agrippa Castor, în Smitli-Wace. I, p.

65: G. Ladocsi, Agrippa Castor, în DECA, I,

p. 56.

Agriustia

Agriustia. Autorul anonim al pascaliei

Computas Carthaginensis* scris în tim-

pul domniei lui Genseric, apr validi-

tatea calculului pascal sugerat de Augus-

ta lis împotriva unui oarecare Agriustia,

din Thimida Regia, în Mauritania (azi:

Sidi Aii al-Sedfini în Tunisia). Agriustia

i-a adresat un calcul pascal. De ratione

paschali, lui llarion, care a fost identifi-

cat cu QuiiUus Julius llarianus (sec. IV).

Dup informaiile autorului anonim.

Agriustia a greit în calculele sale care au

fost bazate pe aproximri i ignoran.

Compiifus Carthagmensis, în Migne, PL 59,

545 i urm.; CPL 2296; Migne, PL 59, 521

C-D; B. Krusch, Stiulien zur christ/ich-nutfeJ-

ulterlichen Chronologie, Dcr 84, jahrige

Ostercyclus imcl seine Oueltan, Leipzig,

1880. p. 23 i urm.; V. Loi, Agrustia. în

DECA. L p. 57.

Ahîle de Spoleto

Ahile de Spoleto, episcop de Spoleto, la

începutul sec. V. Singura dat cert din

viaa lui este anul 419, când numele su
apare în disputa dintre papa Bonifaciu I

i Eulalius, el fiind delegat de curtea de

la Ravenna s svâreasc slujba de Pati

la Roma. deoarece ceilali doi fuseser

oprii de a intra în cetate. Ahile a con-

struit apoi la Spoleto o biseric închinat

Sf. Petru, aducând i moatele sale. Tot-

odat, el a scris o serie de imne pentru

aceast biseric, din care s-au pstrat

patru. Dou din aceste imne îl proslvesc

pe Petru. Teologii catolici citeaz aceste

imne ca temei pentru primatul petrin,

fr îns a fi suficient de concludente în

acest sens.

G.B. de Rossi, ICUR II, I, p. 113-1 14; CPL
1484; A.P. Frutaz, Spes e Achileo vescovi di

Spoleto, Atti del II Convegno Studi Umbri.

Perugta, 1964, p, 352-377; H. Leclerq, în

DACL, 15, col. 1639-1640; A. Di Berardino,

Achillee, în DECA. I, p. 24; B. Diimler,

Achilleus von Spoleto, în LACL, p. 5.

Ahile Tatios

Ahile Tatios, scriitor grec din a doua ju-

mtate a sec. II, autor al romanului Leucip

i Cleitofon. S-a nscut la Alexandria,

unde a fost educat. Dup unii cercettori,

el a fost cretin i a ajuns pân la treapta

de episcop. Dup informaiile date de

Souda (Suidas*), el a mai scris i alte lu-

crri pe diverse teme. Romanul su s-a

bucurat de oarecare popularitate deoa-

rece coninutul lui a fost interpretat ale-

goric în sensul cutrii mântuirii sufletu-

lui cretin, iar din punct de vedere literar,

datorit stilului în care a fost scris, î
anume, în proz atic. Dup sec. XII.

când tradiia scrierii de romane a fost

reluat, opera lui Ahile a devenit model

pentru romancieri ca Eustathios Ma-

krembolites sau Theodor Prodromos.

E. Villborg (ed.), Levcippe andC/eitophon, 2

voi., Stockholm, 1955, 1962; S. Gaslee,

Achilles Tatios, Cambridge-London. 1969

Irad. în englez; T Hagg, The Nove/ ofAnti-

cjuity, Oxford. 1983; H.W. Willis în XVII

Congresso Internazionale di Papirologia, Na-

poli, 1984, p. 163-166; E.M. Jeffreys i MM
Jeffreys, Achilles Tatius, în ODB, I, p. 14.

Ahmet ben Sirin

Ah met ben Sirin. Ahmet este pseudoni-

mul autorului unuia dintre cele mai

extinse tratate de onirologie din literatu-
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ra bizantin, Omirokrilikon. Se pare c
acesta a fost grec de origine i a fost in-

terpretul de vise al califului Ma'mun de

Bagdad, dup cum susine el însui,

cruia îi dedic tratatul su. Ahmet a fo-

losit în Oneirokritikon materiale preluate

din diverse surse: arabe, bizantine, ro-

mane i bineîneles propriile sale vise.

Materialele preluate din izvoare necre-

tine au fost prelucrate în conformitate cu

tradiia cretin. Data scrierii acestui

tratat este fixat între anii 8 1 3 (momentul

urcrii pe tronul califal din Bagdad al lui

Ma'mun) i sec. XI. Numele Ahmet apare

de asemenea ca autor pe un tratat de

astrologie din sec. VIII i începutul sec. IX.

F. Drexl (ed.). Oneirocriticon, Leipzig, 1925:

S.M. Oberhelrnan, The Oneirocriticon of
Achmes, Binghamton. 1989 trad. în englez;

F. Drexl, Achmets Traumbuclh Freising,

1909; S.M Oberhelrnan, Achmet hen Sirin,

înODB, I, p. 14.

Ahu-Dhemmeh

Alm-Dhemmeh, episcop nestorian de

Tagrith, hirotonit în aceast treapt de

ctre lacob Baradeu (lacob Burdeana) în

599. Dup informaia dat de Bar He-

braeus, el a fost numit de ctre Cristotbr,

catolicosul armenilor, episcop de Beth

Arbaye, iar lacob Burdeana l-ar fi pro-

movat doar în scaunul de Tagrith. Aici el

hirotonete mai muli preoi i înte-

meiaz dou mnstiri, ducând totodat

o intens activitate misionar printre

arabi. Unul dintre cele mai mari succese

misionare ale sale a fost convertirea la

cretinism a unui prin, membru al fami-

liei regale persane, dându-i numele de

botez George. Acest fapt l-a suprat

foarte mult pe împratul Chosroes I

Anusharwan, care îl arunc în închisoare,

i în cele din urm îl decapiteaz la 2
august 575.

Ca scriitor, Ahu-Dhemmeh a fost mai de-

grab filosof, decât teolog. El a scris îm-

potriva sacerdoiului persan i a filoso-

filor greci. A compus o carte despre de-

finiii, despre toate subiectele logicii,

despre liberul arbitru în dou omilii,

despre suflet i om ca microcosmos i un

tratat despre alctuirea din trup i suflet a

omului. El este cel dintâi autor al unei

gramatici siriene. Din puinele fragmente

care s-au pstrat, se poate afirma c el a

urmat în alctuirea gramaticii sale, prin-

cipiile gramaticii greceti.

F. Nau, în Patrotogia Orientalis, III, 97-120:

facs. I : Histoire d'Abondemmeh et de

Maronia, Paris, 1906; Bar Hebraeus, Chron.

eccL II, 99; Assemani, BO, II, 414; III, part.

I, 192; W. Wright, p. 67-68; Chabot, p. 77;

Du val, p. 364 i 250, 286; Baumstark, p. 1 78;

Urbina, p. 168 cu bibliografie.

Aileran cel înelept

Aileran cel înelept (m. 665), clugr la

mnstirea Clonard din Irlanda, autor a

dou lucrri deosebit de interesante: In-

terpretatio mystica progenitorum Christi

i Rythmts in Eusebii Canones. Prima lu-

crare se angajeaz în explicarea etimolo-

giei numelor predecesorilor lui tisus,

folosind informaii din Ieronim* i ali

scriitori ai vremii, iar a doua abordeaz
simbolismul celor patru animale apoca-

liptice.

Migne, PL, 80, 327-342; 101, 729; CPL.

1120-1121; DHGE, I; 1146; W. Meyer,

Gîldae orutiorythmica, NGWG, 1 912, p. 63-

67; M. Simonetti, Aileran le Sage, în DECA,
l.p.58.

Aimon sau Haymon (Haimon)

Aimon sau Haymon. episcop de Hal-

berstadt. Devine clugr la mnstirea
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Fulda, iar împreun cu Rabanus* Maurus

a fost discipol al lui Alcuin la Tours. La

începutul anului 841, dup ce funcio-

nase o vreme ca sare al mnstirii Hers-

feld, este numit episcop de Halberstadt.

în aceast calitate particip la sinodul de

la Mayence din 847. S-a stins din via în

anul 853. Opera scris a lui Aimon cu-

prinde diverse aspecte ale teologiei: bi-

blic, sistematic, istoric i practic.

Dei se spune c el a comentai aproape

toate crile Sf. Scripturi, s-au pstrat co-

mentarii la psalmi, la cântrile biblice

folosite în cult, la Isaia i cei 12 profei

mici. Cântarea Cântrilor, Epistolele Sf

Pavel i Apocalipsâ, iar dintre aceste

comentarii, cel la psalmi îi aparine, în

realitate, lui Aimon de Hirschau (m.

1107), iar cele la epistolele pauline i

Apocalips, clugrului Remi de Saint-

Germain-d'Auxerre. In tratatul De cor-

pore et sanguine Domini susine dogma

transubstanierii. Omiliile sale abordeaz

pericopele evanghelice ale duminecilor

de peste an, la diferite srbtori mari i la

sfini- O parte din aceste omilii îi aparin

Iui Aimon de Hirschau. Aimon a fost

procupat i de istoria bisericeasc. El re-

dacteaz un scurt compendiu, Historiae

sacrae epitome, inspirat din losif i Eu-

sebiu*. De interes aparte este tratatul

ascetic De vanitate librorum, sive de

amore coeleslis Patriae libri tres, adresat

unui anume Guillaume, care a prsit o

funcie înalt de la curte pentru a îmbr-

ia viaa de srcie. Tratatul este îm-

prit în trei pri. In prima parte prezin-

t patria cereasc, în a doua mijloacele de

realizare a acesteia i a treia despre pe-

deapsa venic, în care vorbete i despre

purgatoriu i judecata venic. Ca iz-

voare, sunt folosite cu precdere scrierile

prinilor apuseni: Augustin*, Ambro-

zie*, Ciprian*. Benedict*. Beda*, Pros-

per*, Cassiodor* i Isidor*, iar dintre cei

rsriteni: Origen*, Vasile* cel Mare i
Ioan* Hrisostom. Nu este vorba de o lu-

crare strict original, ci mai degrab de o

compilaie. Lui Aimon îi mai sunt atri-

buite: un tratat De Sanda Trinitate, o

serie de scrisori i predici.

Migne, PL 116-118; C.G. Derling, De

Haymone episcopo Halherstadiemi corn-

mentatio historica, Helmstadt, 1 747; P.

Antonius, Exercitatio historico-theologica de

vita et doctrina Haymonis Helbersfadierisîs,

Italie, 1704: Cayre, II, p. 373; G. Allemang,

Aimon, saint, art. în DHGE: M. Mahler.

Aimon ou Haymon. DSp. I, col. 261-262.

Aithallaha de Edessa

Aithallaha de Edessa, (în greac: Aeitha-

las; în siriac: Ithalaha sau Aithalaha),

episcop de Edessa din 324 pân în 345/8.

Din Chronicon Edessenum aflm c el a

construit un cimitir la est de biserica me-

tropolei mesopotamiene. Numele lui se

afl printre semnatarii actelor de Ia sino-

dul I ecumenic de la Niceea (325). Ii este

atribuit o scrisoare care s-a pstrat doar

în traducere armean. Importana acestei

scrisori rezid în coninutul ei dogmatic,

fiind o expunere elaborat a doctrinei tri-

nitare, în timp ce hristologia ei este ante-

rioar sinodului de la Efes. Scrisoarea

mai vizeaz erorile sectei audienilor pre-

zeni la Edessa în jurul anului 340 i ale

gnosticilor.

P.I. Thorossian, Aithallae episcopi edexseni

epistula ad cHristthoS in Persarufn

regionem de fide. Veneia, 1942 cu trad. în

latin; M. G. Durând, Un document sur ie

concile de Nicee'\ RSPh. 50, 1966, 615-627;

Urbina, p. 86; M. van Esbroeck, Aithalla

d'Edesse, în DEC A, I. p. 60-61; P. Bruns.

Aithallaha von Edessa, în LACL, p. 10.
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Alaîn de Farfa

Alain de Farfa, monah i apoi abate al

mnstirii Sf. Mria din Farfa începând

cu anul 761 . Petrece mai muli ani în sin-

gurtate dedicându-se copierii de manu-

scrise. S-a stins din via în anul 770.

Este autor al unui Omiliar, mai vechi

decât cel al lui Pavel* Diaconul.

Migne, 89, 1197; Achile Ratti, L'omefiario

dello di Carlomagno et l'omeliario di Âlarto

di Farfa. in Rendiconti del R. Ist. Lombardo

di sr. c. let. ser. II, voi. XXXII, 1900; Dom
Bumer, Geschlchic des Breviers, Freiburg,

1895, p. 286; M. Mhler. Alain de Farfa, în

DSp. I, col. 268-269.

Alaric

Alaric (c. 370-410). Conductorul vizi-

goilor, considerat a fi fost unul dintre cei

mai instruii i buni conductori ai

popoarelor barbare care au invadat im-

periul roman. Sub Theodosie I a fost ge-

neral al trupelor barbare. La moartea

acestuia a sperat c va primi funcii mai

importante. Dezamgit c a fost tratat cu

indiferen, se hotrte s-i constru-

iasc un imperiu propriu. Tratativele cu

împraii rsriteni i cei de Apus euând,

Alaric va ataca Roma de trei ori succesiv

în 408. 409 i 410. Istoricul Zosim ne

informeaz c lnoceniu, episcopul Ro-

mei, ar fi fost de acord s se fac apel, ca

ultim instan de aprare a Romei îm-

potriva lui Alaric, la practicile magice

etrusce despre care se spunea c aveau

puterea de a coborî foc din cer asupra

trupelor acestuia. Cu toate acestea, ulti-

ma incursiune asupra Romei este încu-

nunat de succes, Alaric intrând triumfal

în cetate la 24 august 410, spre marea

dezamgire i consternare a imperiului

întreg. Dei arian de credin, el nu a per-

secutat Biserica oficial. Ba mai mult,

Alaric a fost cel care a alungat pe lo-

cuitorii pgâni din Roma, transformând

templele lor în biserici cretine, Ia reve-

nirea de la Ravenna a lui Inocenii! 1. Se

pare c De Civitate Dei, scris de Fer.

Augustin* între anii 413-426, a avut ca

scop i respingerea argumentelor aduse

de pgâni privind cucerirea Romei.

Cecil Deedes, Alaric, art. în Smith-Wace, I,

p. 68-69. Despre impactul cuceririi Romei de

ctre Alaric vezi: Milman, Latin Christianity,

I, p. 120-140; Cross, Alaric, în ODCC, p. 28.

Alcuin

Alcuin (735-804), (Ealwine, Alchuin,

Alquinus, Flaccus Albinus). S-a nscut

într-o familie aristocrat din Northum-

bria în jurul" anului 735. Dup propria sa

informaie, din familia sa s-a nscut Sf.

Willibrord, apostolul frizienilor. A fost

educat la coala întemeiat de arhiepis-

copul Egbert pe lâng biserica din York.

fiind iniiat în gramatic, în tiinele

umaniste, de la literatur, filosofie i
pân la Sf. Scriptur. Totodat, a învat
limba i literatura latin, despre Prinii

greci i limba ebraic. Cltorete apoi la

Roma în compania lui Egbert, înainte ca

acesta s fie promovat. în drum studiaz

la câteva mnstiri din Frana. A fost

tuns în monahism i apoi hirotonit diacon

de Ethelbert. în timpul celei de a doua

cltorii la Roma, între 767-780, parti-

cip la o disput între un înelept evreu i
Petru de Pavia. Cu aceast ocazie, el do-

bândete favorurile regelui Carol cel

Mare. Revine la York pentru a fi trimis

din nou la Roma, în 781 , de ctre noul arhi-

episcop al York-ului Eanbald. La Parma se

întâlnete din nou cu Carol cel Mare,

care îl numete consilier personal pentru

probleme religioase i educative. In

aceast calitate, el întemeiaz o biblio-

tec în palatul regal i organizeaz o
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serie de coli dup modelul colii pala-

tine, în 790 revine în Northumbria, unde

rmâne pentru o scurt perioad, fiind

rechemat de Carol cel Mare pentru a-1

ajuta atât în lupta împotriva ereziei adop-

ianiste, cât i în problema cultului icoa-

nelor, ridicat de împrteasa Irina. Al-

cuin devine aprtorul credinei orto-

doxe, alaiuri de ali erudii englezi, acio-

nând i<uodat ca reprezentant al episco-

patului din Anglia. De aceast dat el nu

va mai reveni în Anglia. Este numit de

Carol cel Mare stare al mnstirii Sf. Mar-

tin din Tours unde înfiineaz o impor-

tant coal i o bibliotec. Paralel a înfi-

inat i un spital pentru pelerini la Duo-

decim Pontes lâng Troyes. Se stinge din

via în 804, fiind înmormântat în biseri-

ca Sf. Martin.

De la Alcuin a rmas o serie de lucrri

exegetice, în mare parte compilaii din

Sfinii Prini: la Facere, Psalmi, Eccle-

siasi t Cântarea Cântrilor, Epistola

ctre Tit, Filimon i Evrei i la Apoca-

lipsâ. Scrieri dogmatice: De Fide Sanctae

et lndividuae Trinitatis; 28 de întrebri

despre Treime; Despre purcederea Du-

hului Sfânt etc: Scrieri liturgice: Liber

Sacramentorum; De Psalmorum usu;

Officia per ferias; De Baptismi caere-

moniis. Asociate cu aceste scrieri, el a

scris trei cri cu un coninut moral i

filosofic: De viriatibus et vidis; De ani-

mae ratione i De Confessione. Pentru

studierea artelor liberale ne-au rmas:

Grammatica. De orthographia; De dia-

lectica i Dialogus de rhetorica et vir-

tutihus. Opera sa este departe de a fi ori-

ginal, fiind important în msura în care

în ea se regsesc adunate informaii pre-

luate de la ali scriitori de seam din

Apusul i Rsritul cretin. Mreia lui

Alcuin rezid în redescifrarea valorilor

culturii antice i în hotrârea lui de a le
ta

reînvia. In el regsim duhul predeceso-

rilor i al tutorilor si care l-au îndemnat

s readuc vechea înelepciune i s
implanteze valenele ei în inimile celor

tineri. In acest sens el a înzestrat biblio-

tecile din Anglia i Frana cu cri noi i
vechi. Lui Alcuin îi revine cu precdere

înfiinarea Universitii din Paris, unde

filosofia îi va demonstra trinicia, str-

duindu-se s mearg dincolo de Platon i
Aristotel.

Migne, PL, 100 i 101; P. Jaffe (ed. Watten-

bach-E. L. Duemmler), Monumenta Alcui-

mana, Bibliotheca Rerum Germanicarum,

VI, Berlin 1873; K. Werner, Alcuin unei sein

Jahrhimclert. 1876; W. Stubbs, Alcuin, art. în

Smith-Wace, I, p. 73-76; G. Ellard, Mater

Alcuin, Liturgist, Chicago, 1956; P. Mon-

celle, Alcuin, în DHGE, II, 1914, col. 30-40;

M. Mhler, Alcuin, DSp. I, col. 296-299; L.

Wallach, Alcuin, în NCE. I, 1%7
;

p. 279;

Cross, Alcuin, art. în ODCC, p. 3 1 ; E. Gilson,

Filozofia în evul mediu, Humanîtas,

Bucureti, 1995, p. 173-183.

Aldhelm

Aldhelm (640-709), cel dintâi episcop de

Sherbourne. S-a nscut în familia regal

de Wessex în jurul anului 640, fiind pri-

ma personalitate literar de sorginte

anglo-saxon. A învat sub îndrumarea

lui Maeldubli i apoi a lui Adrian de Can-

terbury. Intr în mnstirea Malmesbury

unde se clugrete i este hirotonit preot.

Este numit stare al acestei mnstiri

(676), iar în 705 este ales episcop de

Sherbourne. Moare în 709. Principala sa

lucrare este De metris et aenigmatibus ac

pedum regulis* dedicat regelui Alfrid de

Northumbria. El concentreaz în aceast

lucrare întreaga sa tiin i ambiie lite-

rar, dezvluind o personalitate com-

plex, bine educat cu o vast cultur li-

terar i scolastic. îi mai este atribuit o

lucrare despre feciorie, De Virginitate,

pstrat în dou versiuni, una în versuri.
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alta în proz, în care preamrete casti-

tatea. De la el au mar rmas cinci poeme
în versuri hexametrice i câteva scrisori.

Din ceea ce a scris în anglo-saxon nu s-

a pstrat nimic.

Migne, PL. 89, 63-314; CPL, 1331-1339; R.

Ehwald, în MGH, Auctores Antiquissimi, 15,

1913-1919; G.F. Browne. St. Aldhelm, 1903;

W.B. Wildman, LifeofSaint Ealdhelm, 1905;

A.S. Cook, Sources for the Biblioyaphy of
Aldhelm. Transactions of the Connecticut

Academy of Arts and Sciences. XXVIII.
1927; Cross, Aldhelm, St., în ODCC, p. 32;

M Simonetti, în DECA. I, p. 62-63.

Alexandria

Alexandria. Ora în Egipt, întemeiat de
Alexandru cel Mare la 331 î.d.Hr.. al doi-

lea ca importan i mrime în imperiul

roman, pân în secolul al IV-lea, când
este depit de Constantinopol. Locul de
natere al elenismului*, aici îatâlnindu-se

culturile greac, egiptean i oriental

pentru a da natere unei noi civilizaii.

Renumele acestui ora se leag atât de
filosofia elenistic, de gândirea iudaic,

cât i de cea cretin. în Alexandria a

funcionat una din cele mai vestite uni-

versiti din antichitate, Museion* care

deinea dou biblioteci i o organizare

deosebit. Studiul filosofiei a fost îmbi-

nat aici cu cel al tiinelor exacte, cum
sunt matematica, astronomia, geometria

i al tiinelor naturii cu elemente de fizi-

c i alchimie. Filosofia greac antic se

contureaz ca o filosofie religioas,

exemplu în acest sens fiind neoplatonis-

mul. Tot aici s-a fcut prima traducere a
textului sacrii al Vechiului Testament în

limba greac, realizându-se i o prim
sintez între tradiia religioas iudaic i
filosofia greac, ilustrat de literatura iu-

deo-elenist al crei reprezentant de
seam a fost Filon*. Eusebiu de Ceza-

reea reine în Istoria bisericeasca (II. 1 6)

c întemeietorul Bisericii cretine din

Alexandria a fost Sf. Marcu. Gândirea
cretin din Alexandria a cunoscut o în-

florire deosebit datorit colii catehe-

lice care a funcionat pân la sfâritul se-

colului al IV-Iea, când a fost transferat

de ctre Rodon (395) la Side în Pamfilia.

Sinodul ecumenic de la Miceea (325)
plaseaz Alexandria, în ordinea cinstirii,

pe locul al doilea dup Roma, iar cele de
la Constantinopol (381) i Calcedon

(451) pe locul al treilea. Alexandria a

fost i scena unor mari convulsii în isto-

ria Bisericii cretine. Gnosticismul*, în

forma lui filosofic, se leag de acest loc,

la fel i erezia arian*. Totodat. Alexan-

dria a fost un teren fertil i pentru mo-
nofizii*. Patriarhia Alexandriei pierde

din importan dup cucerirea Egiptului

de ctre peri (616) i mai apoi de ctre
arabi (642). Dup schisma din 1054, Pa-

triarhia Alexandriei rmâne în sânul Bi-

sericii Ortodoxe de rsrit. Alexandria

este i centrul spiritual al Bisericii copte*,

conductorul spiritual al acesteia fiind

numit "Pap i Patriarh de Alexandria".

Eusebiu de Cezareea. Istoria bisericeasc, V,

1 0; J.M. Neale, A History ofthe Holy Eastern
Chwch The Patriarchate of Alexandria, 2

voi., 1847; loan G. Coman, Patrologie, voi.

II. p.237 i urm.; Quasten, Patrolog}', voi. II,

p. I i urm.; T. Orlandi, Storia delta Chiesa

di Alessandria (texte copte cu traducere în

italian i comentariu). Milano, 1968; T.

Orlandi, Alexandrie, în DECA, I, p. 70-71.

Alexandrin. coala

Alexandrin. coala, este cel mai vechi

centrii cultural cretin, întemeiat probabil

în jurul anului 150, într-o atmosfer spi-

ritual i cultural dominat de studiul

filosofici i ai exegezei textelor sacre,

Primul ei conductor a fost Panten. Lui
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i-au urmat Clement, Origen, Dionisie,

Pieriu, Petre, Alanasie, Didim î Chirii.

coala dinuie pân în anul 395, când

Rodon o transfer Ia Side în Pamfilia.

Tradiia exegetic promovat la Alexan-

dria a fost cea alegoric. Exegeza ale-

goric a avut rdcini adânci în practicile

exegetice ale filosofilor greci (Xenofan,

Pitagora, Plato, Antistliene i stoici), care

au aplicat-o în interpretrile pe care le-au

dat miturilor i zeitilor Greciei pgâne.

De la filosofii greci, exegeza alegoric a

fost preluat de gânditori i scriitori

evrei, cum au fost Aristobulos* i Filon*.

Gânditorii cretini au preluat exegeza

alegoric fiind convini c simpla inter-

pretare literal era insuficient pentru a

sonda tainele înelepciunii i ale reve-

laiei divine. Clement o folosete din abun-

den, iar Origen o transform în sistem

(Quasten). pe lâng exegez, aici s-a stu-

diat i filosofia, ceea ce a dus !a "o teolo-

gie care cultiva cercetarea metafizic a

credinei, puritatea textelor sacre, ca do-

cumente ale revelaiei, o viziune istoric

în care omul evolueaz i progreseaz

dup planul divin, printr-o prezen con-

tinu a Logosului în lume, contribuia

tuturor popoarelor la progresul civiliza-

iei, sensul cosmic al Bisericii, progresul

ca for soteriologic. omul ca primat în

istorie i în soteriologie, arma critic ca

mijloc de îndreptare" (Coman). Corifeii

acestei coli sunt creatori de genuri lite-

rare ca: filologia sacr cu editarea de

texte biblice, exegeza i comentariul bi-

blic (Origen), cronica lumii (luliu Afri-

canul i Eusebiu), istoria bisericeasc i

istoria literar (Eusebiu i Ieronim. sub

influena celui dintâi), expuneri doc-

trinare trinitare, hristologice, ecclesiolo-

gice, antropologice (Prinii secolelor

III-V), lucrri filocalice sau de desvâr-

ire duhovniceasc (Origen i în conti-

nuare Prinii din Capadocia), omilia.

panegiricul, calculul pascal, epistolele

pascale sau festale, florilegiile. în plan

doctrinar. coala din Alexandria a pro-

movat un monoteism trinitar i hristolo-

gic împotriva tendinelor politeiste p-

gâne, ale ereziilor gnostice i ale altor

erezii cretine (de ex. arianismul), afir-

mând iheanthropia (Origen) sau thean-

dria lui lisus Hristos, 'Dumnezeu i om\

dar i hulumnezeirea omului, dou di-

mensiuni noi în istoria spiritual a lumii

veclii, prin care Biserica Ortodox a

dobândit o identitate unic.

EJ. Foakes Jackson, A History of CInurh

History, Cambridge, 1935; E. Bevan, History

ofEgypt, Oxford, 1927: W. Bousset, Jtidlsch*

chrfstlicher Schufbetrieb in Alexandria und

Rom. G5ttingen, 191 5; L. Al- Levi, Ellenismo

c cnsiianesimo, Milan, 1934; P. Brezzi, La

gnosi cristiana di Alessandria e le antiche

scuole cristiane. Roma, 1950; Altaner-

Stuîber, 1 980, p. 1 89 i urm.; I.G.Coman, Pa-

trologre, voi. II, p. 237- 242; Quasten, Pa-

trology, voi. II, p. 2-4: A. Mehat, Etude sur

Ies Stromates de Clement d'Alexandrie. Paris.

1966; Mîhai D. Vasile, Tradiia Simbolic a

Logosului cretin, Ed. Punct, Bucureti,

2000; W. R. Inge, Alexandrian Theology, ari.

în Hastings, E.R.E. |', 1925, p. 308-319; M.

Simonetti, Alexandria, L'Ecole, în DECA, I,

p. 71-74.

Alexandrin, Cronica

Cronica alexandrin a Uimii este o denu-

mire convenional dal unei cronici

miniate, pstrate fragmentar în aa-numi-

tul Papyrus Golenicew în custodia Mu-

zeului Pukin din Moscova. Cercetrile

recente au stabilit c acest Papyrus da-

teaz din a doua jumtate a sec. VII, scris

probabil între anii 675-700. Manuscrisul

prezint interes mai ales pentru istoricii

artei, datorit ilustraiilor marginale

comparabile cu Fragmentul Merseburgal

Analelor de la Ravenna. El conine por-
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trete ale profeilor vech (testamentari., ale

unor împrai romani i o hart a Ocea-
nului cu insulele sale, precum i personi-

ficri ale lunilor anului.

E/ne alexandr'mische Wehchronik, ed. de A.
Bauer, I. Strzygowski. Denkschriften der

[kaiserlichen] Akademie der Wissenschaften

in Wien, philosophisch-historische Klasse,

51. 1905, p. 119-204; O. Kurz, în Kunsî-

historische Forschungen, ed. de A. Rose-

nauer, G. Weber, Salzburg, 1972, p. 1 7-22; B.

Baldwin. A. Cutler, Alexandrian World
Chronicle, în ODB, I, p. 62.

Alexandru

Alexandru (250-328). Personaj de seam
al primului sinod ecumenic de la Niceea

(325). Accede la scaunul episcopal al

Alexandriei în 313. în timpul episcopa-

tului se confrunt cu schisma lui Mele-

tie*. iar începând cu anul 319, cu unul

dintre cei mai mari adversari ai ortodo-

xiei. Arie*, unul din preoii si slujitori.

care a început s predice o învtur
neconform cu tradiia i credina Bise-

ricii. La început Alexandru a încercat s
rezolve noua tensiune în mod panic.

Ereziarhul i adepii si refuz orice con-

ciliere. Este în cele din urm chemat în

faa unui sinod local (321). Aici Arie i
adepii si vor susine c Fiul nu era

venic, ci a fost creat de 'Cuvântul' sau

înelepciunea impersonal a Tatlui i,

prin urmare, era strin esenei Tatlui,

cunoscându-L pe Acesta în mod imper-

fect. Fiul fiind creat pentru a fi un instru-

ment al Tatlui la crearea omului. Unul
din episcopii participani Ja sinod a între-

bat: Poate El atunci s se schimbe din

bine în ru? Tabra arian a rspuns:

"întrucât este fptur creat, o astfel de
schimbare nu este imposibil". Sinodul a

pronunat pe loc anatema! în sprijinul

aprrii ortodoxiei a fost chemat i Osie,

episcop de Cordova. Criza s-a accentuat,

determinându-l pe împratul Constantin

cel Mare s convoace primul sinod ecu-

menic de la Niceea (325), care îi exco-
munic pe Arie i pe Meletie. Din cores-

pondena sa, despre care Sf. Epifaniu ne
spune c ar fi cuprins 70 de scrisori (Con-
tra ereziilor 69, 4), s-au pstrat dou
epistole. Alte scrieri care i-au fost atri-

buite, s-au pstrat în siriac i copt.
Acestea includ i Sermo de Anima et

Corpore deque Passhme Domini, în care

trateaz despre relaia dintre trup i suflet

i despre necesitatea i roadele patimilor

Mântuitorului.

Dup prerea lui Alexandru, erezia ari-

an îi afl sorgintea în subordinaionis-

mul lui Pavel din Samosata* i Lucian

din Antiohia*. El afirm, fr echivoc, c
Fiul lui Dumnezeu nu a fost fcut "din

lucruri care nu sunt" i c nu a fost timp

când El nu a existat îns a fost nscut din

Tatl, fiind asemenea Tatlui. Cuvântul

este Fiul lui Dumnezeu nu prin adopiune
(lhesei\ ci prin natur (physei). Din
aceast pricin Fecioara Mria este cu

adevrat theotokos. La rândul Lui, Fiul

este unicul nscut mijlocitor prin care

Tatl aduce universul la existen din

nimic.

întrucât epistolele lui Alexandru au fost

scrise înainte de sinodul ecumenic de la

Niceea, nu vom gsi în ele limbajul hris-

tologic care se va împmânteni în gîndi-

rea cretin de dup acest sinod. Cu toate

acestea, regsim în ele aceeai acuratee

doctrinar i finee de gândire prezente în

formulele doctrinare niceene.

Migne, PG 18, 523-608; H. G. Opitz, Atha-

nasius' Werke III, I, 19-29 (Urkunde 14);

Opitz, opxit, III, I, 6-11 (Urkunde 4b); A.
Mai, Nova Patrum Bibliotheca 2. Roma,
1844, 529-539; A.von Harnack, Lehrhuch
der Dogmengeschichte, ed. a 5-a, voi. 2,

TUbingen, 1931, p. 204-207; Bardenhewer.
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III, p. 34-41; Altaner-Stuiber, 1980, p. 269;

Quasten, Patrology, III, p. 13-19; I.G.

Coman. Patrologie, III, p.83-95; E. Bellini,

Alessandro e Ario. Un esempio di conflitlo

Irafade e ideologia. Document i delta prima

controversia ariana. Milano, 1974; M. Si-

monetti, La crisi ariana nel IVsecolo, Roma,

1975; Ch. Kannengiesser, Alexandre

d'AIexandrie, în DECA, p. 64-65; T. Bohm,

Alexander von Alexandrien, în LACL, p. 10.

Alexandru de Apameea

Alexandru de Apameea, mitropolit al

provinciei Syria Secunda, prieten al lui

Alexandru* de Hierapolis, pe care l-a

însoit la sinodul de la Efes din 431.

Numele su apare între semnatarii care

se opuneau depunerii lut Nestorie* i
excomunicrii lui Chirii*. Se pare c el a

fost trimis de episcopii orientali la Ale-

xandria pentru a-l îmbuna pe Chirii. In

perioada Sf. Pati din anul 434, Alexan-

dru îi trimite o scrisoare prietenului su.

Alexandru de Hierapolis, exprimându-i

dorina de a-l vizita. Nu este sigur, dar

scopul acestei vizite a fost s-l conving

pe Alexandru s-i primeasc în comuni-

une pe loan* de Antiohia i pe Chirii de

Alexandria.

Migne, PG, 84, 748; ACO 1, 4, 1922-1923, p.

89-90; E. Venables, Alexander în Smith-

Wace, 1, p. 82-83; U. Rouzies, în DGHE 2,

191; F. Scorza Barcellona, Alexandre

d'Aphrodise, în DECA, I, p. 65-66; U.

Hamm, Alexander von Apamea> în LACL, p.

10-11.

Alexandru de Cipru

Alexandru de Cipru (a doua jumtate a

sec. VI), clugr din Cipru, autor al unei

omilii, intitulat: De inventione cruci i

a unui panegiric: Lauda/io Barnabae

apostoli. Cea dintâi omilie a fost scris

cu ocazia înlrii Sfintei Cruci, în care

încearc o prezentare a evenimentelor

religioase de la Facerea lumii i pân la

Constantin cel Mare, fcând uz de ele-

mente istorice, legendare i mai ales teo-

logice. Textul s-a pstrat i în traducere

georgian i în rusa veche. Laudatio

Barnabae a fost inut la Salamina, cu

ocazia descoperirii moatelor Sf. Apostol

Barnaba, susinând autocefalia Bisericii

din Cipru.

Migne, PG, 87, 3, 4015-4076, 4087-4106;

CPL, 7398-7400; H. Delehaye, Saints de

Chypre, AB, 26, 1907, p. 236-237; Krum-

bacher, Geschichte der byzantinischen

Literatur..., p. 164; S. Salaville, Alexandre, în

DHGE, 2, col. 191-193; A. Labate, Ale-

xandre de Chypre, în DECA, I, p. 68; C.

Schmidt, Alexander von Zypern, în LACL, p.

11-12 cu bibliografie.

Alexandru de Hierapolis

Alexandru, episcop în Hierapolis i mi-

tropolit, unul din cei mai puternici opo-

neni ai Sf. Ciril* al Alexandriei i sus-

intor al lui Nestorie* în controversele

ce au urmat Sinodului ecumenic de la

Efes* (43
1
). îi începe cariera de episcop

(404) prin tergerea din dipticele uneia

dintre bisericile sale a unui oarecare

Iulian, acuzat de apolinarism*. Sosete la

Efes în compania lui Alexandru, mitro-

polit de Apamea, în Syria Secunda. Ne-

înelegerile dintre el i Sf. Ciril se leag

de începerea sinodului de la Efes, acesta

din urm susinând c lucrrile pot avea

loc chiar dac loan din Antiohia*, apr-
torul lui Nestorie, nu sosise înc. Cellalt

dorea ca lucrrile s fie amânate pân la

sosirea Iui loan. Dei lui Alexandru i se

altur i ali episcopi din prile Siriei,

sinodul începe la 22 iunie, condamnân-

du-l pe Nestorie. Dup sosirea lui loan la

27 iunie 431, Alexandru se altur lui

loan i grupului acestuia, participând la
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contra-sinodul organizat de ei, anulând

hotrârile sinodului care avusese loc i
depunând din treapt pe Ciril i Mem-
non, episcop de Efes. declarând anate-

mele lui Ciril ca fiind eretice. în con-

secin, numele lui Alexandru a fost tre-

cut alturi de cel al lui loan de Antiohia

în lista de condamnare. Acaciu i loan de
Antiohia vor reveni asupra poziiilor lor.

Alexandru rmâne ferm în atitudinea sa

de condamnare a lui Ciril. Interveniile

ulterioare de împcare i repunere în

drepturi a lui Alexandru au rmas fr
rezultat, chiar i dup sinodul al IV-lea

ecumenic de la Calcedon* (45 1), el fiind

trimis în exil la Phanuithin în Egipt, unde
se stinge din via. De la el ne-au rmas
23 de scrisori pri\ ind evenimentele de la

Efes i controversa nestorian.

Migne. PG 84. 551-864; CPG 6392-6419;

Ldmund Venables. Alexander, art în Smith-

Wace, I, p. 83-85; M. SimoneuL Alexandre

de HUrapolis* în DECA. I, p. 69; U. Hamm,
Alexander von Hterapolis, lin LACL, p. 1 1 cu

bibliografie.

Alexandru de Ierusalim

Alexandru de Ierusalim, episcop din

Capadocia. în timpul unui pelerinaj este

reinut la Ierusalim ca vicar al lui Narcis,

episcopul Ierusalimului, devenind urma-

ul acestuia. Informaii despre viaa i
activitatea lui avem la Eusebiu*, Cle-

ment* de Alexandria i Origen*. Este în-

temeietorul bibliotecii cretine de la Ieru-

salim, fapt apreciat în mod desoebit de
ctre Origen. A fost protectorul i prie-

tenul lui Origen. El i-a cerut lui Origen,

laic fiind, s predice în biseric, iar mai
apoi l-a hirotonit, motiv pentru care a

stârnit nemulumiri în cercul de la

Alexandria.

Eusebiu, Ist. bis.. VI. 1 1, 3, 5 i urm.: VI. 14,

8 i urm.; VI, 19, 17 i urm.; A. Von Harnack.

Geschichte der altchristlichen Lileratur.

Leipzig2, 1958, I, p. 505-507; 2/2, p. 92 i
urm.; R Nautin, Lettres ei ecrivains. Paris,

1961, p. 105-137; H. Crouzel, Alexandre de

Jerusalem, în DECA, I, p. 69; R. Hanig,

Alexander von Jerus alem, în LACL, p. II.

Alexandru de Lycopolis

Alexandru de Lycopolis (sec. III), autor

al unui scurt tratat împotriva maniheis-

mului*. Se presupune c a fost pgân
convertit mai întâi la maniheism i apoi

la cretinism. Fotie afirm c a fost arhi-

episcop de Lycopolis (Contra Mani-

chaeos. I. II), în timp ce ali cercettori.

cum au fost Tillemont i A. Brinkmann.

susin c el nu ar fi îmbriat deloc cre-

dina cretin. în tratatul su împotriva

maniheismului el preamrete simplita-

tea i eficacitatea filosofiei cretine Ini fi

de doctrinele maniheice pe dare le con-

sider ilogice i contradictorii.

Migne. PG. 18, 40O-448; CPG. II. 2.SI0: A.

Brinkmann. Alexandri LyeopoUtani votttra

Manichaei opiniortes dispataio, 1895; A.

Adam, Texte zum Mtvuchaismus, Berlin-, p.

54-56; A. Villey, A contre la doctrine de

Mani, Paris. 1989; E.B. Cowell. Alexander of
Lycopolis, art în Smith i Wace, op, cit., p.

86; Cross, Alexander of Lycopolis, O.D.C.C..

p. 35; C. Riggi, Alexandre de Lycopolis, în

DECA, 1, p. 69-70; CP. Vetten, Alexander

vonLykopoIis, în LACL. p. 1 1 cu bibliografie.

Alfeu sau Alypius

Alfeu sau Alypius, episcop în Apamea
în Syria Secunda, participant la sinodul

de la Neocezareea (315) i la sinodul

ecumenic de la Niceea (325) i la sinodul

din Antiohia (341). L-a numit pe Eu-

sebiu* de Cezareea episcop în Antiohia

(Emesa, Homs).
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Eusebiu de Cezareea, Vita Constantini* III. c.

62; E. Venables, Atpheias, or Alypius, art. în

Smith-Wace, I, p. 87.

Alfred cel Mare

Alfred cel Mare (849-899), regele

Wessex-ulni începând cu anul 871. In

afar de faptul c i-a biruit pe danezi i a

pstrat viu cretinismul în Anglia, el este

important pentru contribuia pe care a

avut-o la promovarea literaturii cretine

în Anglia. Alfred a adunat în jurul su o

mulime de erudii ai vremii, din Anglia,

ara Galilor i de pe continent, cu aju-

torul crora a tradus cele mai populare

scrieri latine. Este vorba de Dialogurile

i Regula pastoral ale lui Grigorie* cel

Mare, Mângâierile'filosofici a lui Boethius*,

Istoria lui Orosiu* i Solilocviile lui Au-

gustin*. Totodat, a stimulat înfiinarea

de noi mnstiri, ca cele de la Shaftes-

bury i Atlielney. A fcut planuri pentru

reorganizarea administrativ a Bisericii,

fapt realizat dup moartea sa, i s-a ocu-

pat îndeaproape de educarea preoilor i
nobililor.

J.A. Giles (ed.), The Whole Works of King

Alfred the Great, with preliminary essays, 3

voi. în 2, London, 1858 (traducere în engleza

modern); C. Pluminer, The Life and Times

ofAlfred the Great. Ford Lectures for 1901,

1902 cu bibliografie; R. H. Hodkin, A
HistoryoftheAnglo-Saxons, II, 1935, p. 537-

688; F.M. Stenton, Ang/o-Saxon England^ed.

a 3-a, 1971, p. 248-276; Cross, Alfred the

Great, în ODCC, p. 36.

Alogi sau Alogieni

Alogi sau Alogieni. Membrii unei gru-

pri eretice din Asia Mic activ în a

doua jumtate a sec. al II-lea, descris de

ctre Epifaniu (Haereses 1,1, adversus

Alogos, cap. III). Potrivit informaiilor

lui Epifaniu, alogienii negau c lisus

Hristos era Logosul venic, descris în

loan 1. 1-14, respingând totodat Evan-

ghelia dup loan i Apocalipsa lui loan i
atribuindu-le lui Cerint*.

Epifaniu, Haereses 50 i în special 54; F. A.

Heinichen, De Atogis, Theodotianis atque

Artemonitis, Leipzig, 1829; V. Rose,

Question johaninne. Les Alogues asiatiques

et les alogues romains* în Revue Biblique,

V I, 1 897, p. 5 1 6-534; G. Bareille, Alogues. în

Dictionnaire de Theologie Catholique, ed.

Vacant, E. Mangenot i E. Amman. 1903,

col. 898-901 cu bibliografie.

Altercatio de Anima

Altercatio de anima, document compus

înainte de anul 600, dup cum se poate

deduce din textele biblice pe care le fo-

losete, îndreptat împotriva teoriei tradu-

cianiste privind originea sufletului ome-

nesc. Autorul a focut uz în special de

texte din Vechiul Testament, argumen-

tând ideea c Dumnezeu a creat sufletul

omenesc în pântecele matern. Diverse

manuscrise atribuie acest document lui

loan de Sevilla sau lui Ambrozie. Cu

toate acestea, aa cum am spus, el apar-

ine unui autor necunoscut care a scris

înainte de anul 600.

Migne, PLS, 600, 611-613 (C.R Caspari,

1883); CPL 170; C.R Caspari, Kirchen-

historische Anecdota, I, Kristiania, 1883, p.

225-247; B. Studer, Altercatio de anima, în

DECA, I, p. 80.

Altercatio Heracliani

AItercatio Heraciian i sau AItercatio

Heraclierni laici cum Germin io episcopo

Sirtoiensi, relateaz o disput public

dintre Germinius, episcop de tendin

arian, sprijinit de protul Theodot i de

Agrippius, pe de o parte i Heraclianus,
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un credincios laic venit de la Niceea, pe

de alt parte. Disputa a avut loc la Sir-

mium, în Panonia, la 13 ianuarie 366.

Disputa s-a axat pe teme doctrinare i, se

pare, c învingtor a fost Heraclianus,

dac ar fi s dm crezare documentului

care ne-a parvenit. Se crede, totui, c
documentul a fost rescris pentru a-l

favoriza pe Heraclianus.

Migne, PLS I, 345-350; M. Simonetti,

Osservationi sull'Altercatio HeracJiani cum
Germimu, VChr 21, 1967, p t 39-58; idem,

Ahercatio Heractiani, în DECA, I, p. 81.

Amalarius de Metz

Amalarius de Metz (780-850/1), liturgist,

elev i admirator al lui Alcuin*, una din

figurile proeminente ale Renaterii caro-

lingiene. Dup depunerea din treapt a

arhiepiscopului de Lyon, Agobard*, este

numit lociitor al acestui scaun în 835. A
cltorit la Constantinopol în calitate de
ambasador al lui Carol cel Mare pe lâng
împratul Mihail 1 Rangabe. La revenire

în ar, îl gsete pe tron pe Ludovic I cel

Pios, care îl depune din scaun pentru

activitile politice pe care fe-a întreprins

sub Carol cel Mare. Este reabilitat la

scurt vreme. Particip la sinodul de la

Paris din 825 privind iconoclasmul. Lu-

crarea sa principal este De ecclesiasticis

qfltciis, redactat în patru cri. în aceast
lucrare el încearc s realizeze o fuziune

între ritul roman i cel galican, Tratatul s-a

bucurat de mare popularitate în evul me-
diu, devenind. în timp, unul din izvoarele

principale ale istoriei liturgicii, în pofida

unor explicaii adeseori artificiale i ima-

ginare pe care el le d ritualurilor bise-

riceti. Datorit acestor explicaii, sino-

dul de la Quiercy din 838, consider ca

eretice acele pri care nu erau conforme
cu tradiia liturgic. De la el a rmas un
ritual al Botezului, Eclogae de officio

missae i o descriere a Misei pontificale.

AntifonariuL despre care avem date c
l-a redactat, s-a pierdut. Amalarius a de-

scris cltoria sa la Constantinopol i
evenimentele care s-au derulat cu acea

ocazie în Versus marini.

Migne, PL, 105, 815-1340; Epislolae. ed.

critic: E. DUmrnler, MGH, Epislolae, V,

1899, p.249-724; idem, în MGH Poet I, 426-

428; Opera liturgica omnia: J.M. Hanssens,

SJ, în ST, CXXXVIII-CXL 1948-1950, cu

bibliografie; F. Brunhtilzl, Geschichte der

lateinischen Lileratur des MitteJalters, voi. I,

Munchen, 1975, p. 437-440; J.A. Cabaniss,

Amalarius ofMetz. Amsterdam, 1954; Cross,

Amalarius, în ODCC, p. 41*42; M. McCormick.

Amalarius qfMetzy în ODB, p. 72-73.

Amandus

Amandus (m.c. 675). S-a nscut ia Her-

bayne (lâng Nantes) în Aquitania într-o

familie de nobili. Se dedic, din tineree,

vieii monahale la Bourges, sub îndruma-

rea episcopului Austregisilus. Este hiro-

tonit episcop misionar i trimis s pre-

dice Evanghelia la triburile frisiene ae-
zate în jurul oraelor Ghent i Antwer-

pen, îndemnându-le s abandoneze cultul

copacilor i pajitilor i s adopte cre-

dina cretin. Neavând succes în activi-

tatea misionar, îi cere permisiunea

regelui Dagobert pentru a-i încretina cu

fora, îns eueaz i de aceast dat.

Succesul misionar îl datoreaz unui ho
pe care îl salveaz de la moarte. Ca ur-

mare, muli frisieni se boteaz în credina

cretin. Ii este refuzat cererea de a fi

trimis misionar la slavii dunreni i este

numit episcop de Maestricht în 649, r-
mânând în scaun pân în 652. Amandus
întemeiaz dou mnstiri la Ghent în

633 i o alta ta Elnon lâng Tournai, al

crei stare a fost în ultimii ani de via.
De la el se pstreaz doar Testamentul su.
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BHL, 332: Testamentnm, editat de B. Krusch

în Monumenta Germaniae Historica. Scrip-

tores Rerum Merovingicarum. V. 1910, p.

483-485; L. Van der Essen, Etude eritkjue et

litteruire sur Ies VHae des saints merovin-

giens de l'ancienne Belgupie, 1907, p. 336-

349; E. de Moreau SJ, Saint Amand. Museum
Lessianum. Section Missiologique. VII,

1927; idem, Saiflt Amarul, le principat eviin-

gelisateur de la Belgîque %
Collection naio-

nal. Bruxelles, 1947; Cross. Amandus. în

ODCC, p. 42: V. Saxer. Amand, în DECA, I,

p. 82.

Ambrosiaster sau

Pseudo-Ambrozie

Ambrosiaster sau Pseudo-Ambrozie. Nu-

me dat (pentru prima dat de Erasnius)

autorului necunoscut al comentariilor la

epistolele pan line scrise probabil în cea

de a doua jumtate a secolului al IV-lea

la Roma. Aceste comentarii au fost atri-

buite Sf. Ambrozie*, cât i altor scriitori

latini (de ex. Tyconius* donatistul; Faus-

tiflUS*, preot roman; llarie*, episcop de

Pavia; Evagrie*. episcop de Antiohia,

Niceta* de Remesiana, i alii). Dei lu-

crrile atribuite lui Ambrosiaster au fost

scrise în latin, se pare c el nu a stpânit

suficient aceast limb i de aceea s-a

crezut c ar fi fost grec de origine. Se

pare c a fost convertit la cretinism de la

iudaism, dac lum în considerare cuno-

tinele sale ample privind tradiiile iu-

daice. Pe lâng comentariile la epistolele

paul ine, sub acelai nume este reinut tra-

tatul Quaestiones Veteris ei No vi Testu-

menli i o serie de lucrri care îi aparin

în mod îndoielnic: Comentariu la Matei

24; De tribus memuris i De Petro Apos-

tolo; Lex Dei sive Mosaicarutn et Roma-

narum collatio\ De belIo iudaico. i alte

fragmente. Reconstituirea exact a gân-

dirii sale este îngreuiat de faptul c
exist mai multe versiuni ale comentari-

ilor sale (trei la Epistola ctre Romani i

dou Ia celelalte), cuprinzând o serie de

expuneri divergente din punct de vedere

doctrinar. Cu toate acestea se poate spu-

ne c Ambrosiaster afirm totui carac-

terul trinitar al credinei cretine, consub-

stanialitatea Fiului cu Tatl împotriva

arienilor. Hristos este Dumnezeu i are

aceleai prerogative ca Tatl, dar este i
om adevrat, format din trup i suflet. El

s-a întrupat pentru a distruge lucrarea

diavolului i pentru a se arta în plintate

în creaie. In acest fel, a împlinit toate

profeiile referitoare la venirea i lucrarea

Lui mântuitoare. Justificarea prin cre-

din {sola Jitie, sine operibus legis) este

o doctrin fundamental la Ambrosiaster.

El mai afirm autodeterminarea i liber-

tatea omului, ceea ce îl face pe acesta au-

torul propriului destin. Dumnezeu îi aju-

t i îi cheam la mântuire pe cei care.

cunoscui fiind de El din venicie, se vor

supune Lui i vor fi astfel mântuii.

Migne, Pt 17. 47-536: HJ. Vogef C.S.E.L..

1966-1969. 81, 1-3; Quaesliones în Mignc,

PL 35, 2215*2422; CSEL 50; A. Souter, A

Study of Ambrosiaster (Texts and Studies.

VIL 4), Cambridge 1905; idem, The Earliesi

Latin Commentaries an ihe Epistles of St.

Paul, 1927; J B. Morell. Dissertation sur le

vârftable Auteur des commenfaires sur fes

ipîtres de S, Paul faussement atirihues S.

Ambroise et sur J 'Auteur de deux ouvrages

qui soni dam t'Appendice du troisieme tonie

de S. Augustin, Paris, 1762; Bardenhewer.

III, p.520-525; Altaner-Stuiber, 1980, p. 389

i urm.: Quasten. Patrolog\\ IV, p. 180-190:

Cross. Ambrosiaster, în ODCC, p. 44; A.

Pollastri. Ambrosiaster, în DECA, 1. p. 88-90

cu bibliografie; W. Geerlings, Ambrosiaster,

în LACL, p. 12-13 cu bibliografie.

Ambrozie, Sf.

Ambrozie, Sf. (c. 339-397). episcop de

Mediolanum (Milan). Nscut la Treveri,
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fiul lui Ambrozie, prefect praetorian al

Galiei. Rmânând orfan de tat, este cres-

cut de mama sa. care se retrage la Roma
unde se îngrijete de educaia celor trei

copii ai ei. Sora lui Ambrozie, Marce-
lina, îmbrieaz viaa monahal, iar

Satir, fratele su, ajunge funcionar de
stat. Ambrozie studiaz literatura i drep-

tul. In 370 începe cariera sa administra-

tiv, iar la 373 este numit Considaris Li-

guriae et Aemiliae, cu reedina în Me-
diolanum. La moartea episcopului arian

de Mediolanum, Auxeniu, ortodocii i
arienii se întrunesc pentru a alege un nou
episcop. Disputa fiind aprins. Ambrozie
vine la întrunire pentru a liniti spiritele,

în calitatea sa de consularis. Tradiia spu-

ne c o voce de copil a exclamat în mul-
ime: "Ambrozie episcop". Dei refuz,

este ales episcop în unanimitate. Fiind

doar catehumen. este botezat, iar dup
opt zile este hirotonit episcop, se pare la

7 decembrie 373. Se dedic studierii Sf.

Scripturi, al Prinilor greci (Origen*, Sf.

Atanasie*, Didim*, Sf. Chirii* a Ierusa-

limului, Sf. Vasile* cel Mare etc), al celor

apuseni, cu precdere Sf. Ipolit*, precum
i al unor gânditori necretini, cum au

fost Filon* i Plotin. Se angajeaz activ

în lupta contra pgânismului i a arianis-

mului, strduindu-se s pstreze autono-

mia Bisericii fa de stat. Scrie dou tra-

tate împotriva arienilor dedicate lui Gra-

ian, compune imne religioase i rescrie

liturghia milanez, scris probabil de Au-
xeniu, introducând formulele ortodoxe.

A jucat un rol politic deosebit sub îm-

praii Valentin ian I (m. 375), Graian
(m. 383), Valentinian II (m. 392) i Teo-

dosie cel Mare (m. 395).

în februarie 397, în timp ce se întorcea de

la Pavia, unde participase la o alegere

episcopal, se îmbolnvete. Se stinge

din via Ia Milano în ziua de 4 aprilie

397.

Opera lui este variat i bogat, având un
caracter pedagogic i urmrind creterea

duhovniceasc a cretinilor. Ea este îm-

prit astfel: a. Lucrri exegetice: He-
xaemeron; De Paradiso; De Cain et

Abel; De Noe; De Abraham; De hac et

anima; De bono mortis; Defuga saeculi;

De lacob et vita beata; De loseph, De
Patriarchis; De Helia et Ieiunio; De Na-
buthae historia; De Tobia; De interpella-

tione lob et David; De apologia pro-

phetae David; Enarrationes in XII Psal-

mos Davidicos; Expnsitio Psalmi CXVIII;

Expositio Evangelii secundam Lucam;
Expositio Isaiae propheiae. Acestea con-

stituie mai mult de jumtate din opera sa.

In exegeza sa, Ambrozie accept trei sen-

suri ale Scripturii: alegoric-mistic; moral

i literal (Quasten). b. Lucrri morale i
ascetice: De Officiis ministrorum; De
virginibus; De vidiris; De virginitate; De
institulione virginis; Exhortatio virgini-

tatis. Reinem c De officiis ministrorum

reprezint un prim tratat de moral cre-
tin. Este vorba de o adaptare dup Cicero.

c. Lucrri dogmatice: De fide ad Gra-
tianum Augustum; De Spiritu Sancto; De
incarnationis dominicae sacramento;

Explanaiio symhoti ad initiandos; Ex-
positiofidei; De mysteriis; Desacramen-
tis; De poenitentia; De sacramento rege-

nerationibas sive de philosophia. în

scrierile sale dogmatice el abordeaz, pe

de o parte, problema ereziei ariene, i pe

de alt parte, teme privind întruparea

Domnului nostru Iisus Hristos, Sf. Taine

i diverse aspecte ale credinei cretine.

d. Lucrri diverse: predici, scrisori i
imne. Mai ales scrisorile sale au impor-

tan istoric deosebit, e. Lucrri greit

atribuite lui Ambrozie: Hegesippus sive

de bello iudaico; Lex Dei sive mosai-

carum et romanarum legum collectio;

De lapsu virginis i Te Deum. Ultimele

dou sunt atribuite lui Niceta de Reme-
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siana. Cunoaterea limbii greceti i-a dat

posibilitatea Sf. Ambrozie s fac cunos-

cut teologia cretin rsritean în Apus.

Migne, PL 14-17; CPL 123-165, 166-168;

Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Lati-

norum, (abr. CSEL), 32, 62. 64; Ch.

Markschies. Ambroshts von Mailand. De
Fide ad Grafianum. Ober den Glauben Kai-

scr Gratian. Ubersetzung. Einleitung und

Kommentw\ Fontes Christiani, 3 Bde., Frei-

burg, 2000; Sfântul Ambrozie, Scrieri,

Partea întâi .i Partea a doua, în col. Prini

i scriitori Bisericeti, voi. 52 i 53, Editura

Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureti, 1994; Vita Am-
brozii scris de Paulin în jurul anului 422 la

cererea lui Augustin: PL 14, 27-46 (în latin)

i 51-72 (în greac); F.H. Dudden, The Life

and Inwes of Si. Ambrose, 2 voi., 1935; Sf

Ambrozie. Despre Duhul Sfânt, studiu intro-

ductiv, note i traducere de Pr. Vasile Rduc,
Anastasia, 1997: H.F. von Campenhausen,

Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker,

1929; J. R. Palanque, Saint Ambroise et Vem-

pire romain, 1933; E. Dassmann, Das Leben

des hi Ambrosius, DUsseldorf, 1967; P. de

Labriolle, Histnire de la litterafure chreti-

enne, 1920, p. 351-382; K. Power, Phifoso-

phy, Medicine and Gender in the Ascetic

Texts of Ambrose of Milan, în Ancient

Hislory in a Modern University, II. Early

Christianily, Late Antiquily and Beyond. ed.

de T.W. Ilillard-R.A. Kearsley, C.E.V.

Nixon, A.M. Nobbs, Grand Rapids-Cam-

bridge, 1998, p. 821-832; idem, The Secret

Garden; the Meaning and Functfon of the

Horrus cunclusus in Ambrose of Miian'

s

Homilics on l'frginih\ tez, La Trobe Uni-

versity. Melbourne. 1998; M. Zeller, Expla-

natio psalmorum XII, recensuit M. Petsche-

nig. editio altera supplementis aucta curante

M. Zelzer. în CSEL 64. 1999; idem, Am-

brosius. Exposrtio psalmi CXVIIK recensuit

M. Petschenig, editio altera supplementis

aucta curante M. Zelzer, în CSEL 62, 1999;

idem, Das umhrositwische Corpus De vir-

ginitate und seine Rezepiîon im Mittelalter,

Mastertheme, Oxford, 1999; Altaner-Stuiber,

1980. p. 378-389; M. Zelzer. Zur Chro-

nologie der Werke des Ambrosius, în Nec

Timeo mori. Atti Congresso di studi arn-

brosiani 1997, Milano. 1998, p. 73-92; I. G.

Coman, Patrologie, 1956, p. 230-235; Bar-

denhewer, III, p. 498-547; Quasten, Patro-

logy, IV, p. 144-180 cu bibliografie; Cross,

Ambrose, Si, în ODCC, p. 42-43; M.G.

Mara, Ambroise de Milan, în DECA, I, p.

84-88: C. Markschies, Ambrosius von

Mailand, în LACL, p. 13-22 cu bibliografie;

A.G. Hamman-J.C. Gaven, Ambroise de

Mitan, Abraham. Paris, 1999.

Ambrozie Alexandrinul

Ambrozie Alexandrinul. Originar din

Nicomidia. Nu avem informaii despre

modul i motivele care l-au adus la Ale-

xandria, probabil din raiuni comerciale.

Se tie despre el c a fost deosebit de

bogat. Cum a început relaia lui cu Ori-

gen nu tim cu exactitate. Se crede c el

ar fi fost adept al gnosticilor valentinieni

sau marcionii i c Origen l-a convins s
prseasc aceste erezii, îmbriând
credina ortodox. A contribuit mult la

promovarea învturii cretine, punând

la dispoziia lui Origen tahigrafi i cali-

grafi pentru ca acesta s-i redacteze

operele sale. A studiat cu deosebit asi-

duitate Sf. Scriptur. Origen l-a preuit în

mod deosebit, dedicându-i unele opere

ale sale, între care îndemn la martiriu. La

îndemnul lui Ambrozie, Origen a scris

Comentariu la Evanghelia dup loan.

Despre rugciune i Contra lui Celsus.

La rândul lui, Ambrozie i-a adresat lui

Origen o serie de scrisori, din care s-au

pstrat dou fragmente. Cuvântul ctre

greci, pstrat în greac sub numele Sf.

Justin* Martirul, este pus în versiunea

siriac sub numele Iui Ambrozie

(Cureton).

Ambrozie a murit înaintea lui Origen. El

nu i-a mai amintit îns de btrânul su
prieten care se zbtea în crunte nevoi
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materiale, dup cum ne informeaz le-

ronim

leronim. De viris Ulustribvs, 54; 56; 61; I.

Gh. Coman. II, p. 381-382; Quasten,

Pairology, II. p. 43, 49. 53, 66, 74; H.

Crouzel, Ambreise, în DECA, I, p. 84.

Am fii oh ie, Sf.

Amfilohie, Sf. (c. 340-395). Episcop de

Iconium din 373. Nscut în Diocezareea

în Capadocia. Vr al Sf. Grigorie* de
Nazianz. Frecventeaz prelegerile lui

Libanius* la Antiohia. Dup terminarea

studiilor, practic avocatura la Constan-

tinopol (aprox. 364). Se retrage din viaa
public, dornic s îmbrieze viaa de

ascet. Nu va reui s-i îndeplineasc

acest el, deoarece, la recomandarea Sf.

Vasile* cel Mare, este hirotonit episcop

de Iconium i numit mitropolit al noii

provincii Lycaonia. Particip la sinodul

din Iconium (376) unde a fost aprat
dumnezeirea Duhului Sfânt, la sinodul

ecumenic din Constantinopol (381) i la

sinodul din Sida (390), localitate lâng
golful Adalia, care i-a condamnat pe me-
salieni*. Ultima meniune legat de acti-

vitatea lui Amfilohie este prezena lui la

Sinodul din Constantinopol (394), când
s-a fixat succesiunea episcopal a dio-

cezei din Bosra. în scrierile sale, Am-
filohie apr credina ortodox împotriva

arienilor, mesalienilor i a encratiilor.

Este recunoscui ca autoritate patristic

înc din secolul al V-lea, iar sinoadele

ecumenice, începând cu cel de la Efes, îl

menioneaz ca atare. Majoritatea lucr-

rilor sale s-au pstrat fragmentar, unele

fiind complete, cum ar fi Epistola iambi-

ca ad Seleucwn i câteva omilii. Tratatul

Despre Sfântul Duh, menionat de Fer.

leronim* (De vin UI. 133), s-a pierdut cu

desvârire. Denumirile lucrrilor pier-

dute ne sunt cunoscute din Actele Si-

nodale care fac referire la ele.

Migne, PG, 39, 9-130 (incomplet); Iambi ad
Seleucum în PG 37, 1577-1600; CPG 3230-

3254; G. Ficker, Amphilochiana, I, Leipzig,

1906; K. Holl, Amphilochius von Ikonium in

seinem Verhlinis zu den grossen Kappa-
docien, Tubingen, 1904; E. Oberg, Am-
philochii Iconiensi.s Iambi ad Seleucum, PTS
9, Berlin, 1969; Bardenhewer, III, p. 220-

228; Altaner-Stuiber, 1966, p. 308 i urm.;

Quasten, Patrohgy, III, p. 296-300; SJ.
Voicu, Amphiloque o"Iconium, în DECA, I, p.

104; G. ROwekamp, Amphilochius von Ico-

nium, în LACL, p. 23-24 cu bibliografie; B.

Baldwin, Amphilochios of Ikonion, în ODB,
I, p. 80; U. Volp, Amphilochius von Iconium,

în M. Vinzent (Hg.), unter Mitarbeit von

Ulrich Volp und Ulrike Lange, Metzler

Lexikon Christiicher Denker, Stuttgart,

2000, p. 25-27.

Ammianus Marcellinus

Ammianus Marcellinus (sec. al IV-Iea i
începutul sec. al V-lea). Istoric, nscut

într-o familie nobil, de origine grec din

Antiohia, La vârsta de 20 de ani este ata-

at, din porunca împratului Constantius,

pe lâng generalul Ursicinus, însoindu-l

pe acesta la Antiohia i Nisibe în 353.

Dup rechemarea lui Ursicinus, Ammia-
nus este detaat pe lâng satrapul din

Corduene, fiind prezent la cucerirea ora-

ului Amida. Ammianus mai apare men-

ionat în timpul invaziei împratului

Iulian în Persia în 363, participând apoi

în retragerea lui Jovian. Dup divizarea

imperiului la anul 364, rmâne în Rsrit
cel puin pân la 371, când Valens îl pe-

depsete pe Teodor pentru acte de înalt

trdare i conspiraie. Nu se cunoate

data Ia care s-a stabilit la Roma, unde se

stinge din via în primii ani ai secolului

al V-lea. Istoria scris de el, intitulat
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Rerum gestarum Ubri, în 31 de cri, in-

teniona s fie o continuare a operei lui

racii i s acopere evenimentele de la

domnia lui Nerva (96) i pân la moartea

lui Valens (378). Din nefericire, primele

13 cri s-au pierdut. Celelalte 18 cri

care s-au pstrat rein istoria din anul al

I 7-lea al domniei lui Constantius i pân
la Valens. Izvoarele folosite de el la re-

dactarea evenimentelor la care nu a par-

ticipat, nu sunt cunoscute cu certitudine.

Editio princeps, Roma 1478, per Georg.

Sachsel et Barth- Golsch, editat de A. Sabi-

niis; Rerum gestarum libri qui supersimt\ ed.

de Wolfgang Seyfarth, 2 voi. Leipzig, 1978;

Romische Ge&cktchte* W. Seyfarth, 4 voi..

Berlin, 1968-1971; William Jackson, Ammia-

nus MarceUinvs, art. în Smith-Wace, I, p. 99-

101; R.C. Blockley, Ammianus Marcellinus.

A SiuJv <>j his Historiography and Poiiticai

Thought, Bruxelles, 1975; R. Seager,-4w/«/a-

nus Marceliimts. Seven Studies in his Lan-

guage arul Thought, Columbia, Mo.. 1986;

R. Rike, Apex Omnium: Religion in the Res

(jcstae of'Ammianus, Berkelcy, 1987; M. L.

Angrisanî Sanfilippo. Amien Maree/fin, în

DECA. b p. 97-98; B. Baldwin, Ammiatms

Marcetlinus, în ODB, I, p. 78.

Ainon Sf.,

Amon Sf, (m. c. 350), fondatorul ae-

zrilor cenobitice i al sihstriilor din

deertul nitrian, numit adeseori 'fonda-

torul monahismului egiptean'. Contem-

poran cu Sf. Antonie*, este menionat de

ctre Sf. Atanasie* în Vita Antonii. în

Istoria lausiac, Paladius menioneaz

c la o perioad destul de scurt de la

moartea lui Amon, în aezrile înteme-

iate de acesta triau cinci mii de monahi.

Palladius, Istoria lausiac. cap. 8; Socrate,

HisL, IV. 23; Sozomen, Hisl, I, 14; I.G.

Smith, Amon, în Smith-Wace, I, p. 102.

Amon de Adrianopolis

Amon de Adrianopolis, episcop de Adria-

nopolis, în Tracia, la sfâritul sec. IV,

participant la sinodul de la Constantî-

nopol din 394. Prin mijlocirea lui s-a pus

capt schismei dintre Bagadios i Agapie

care revendicau, fiecare în parte, scaunul

episcopal de Bostra. în 399 particip la

un alt sinod local de la Constantinopol

când s-a luat în discuia acuza de simonie

dintre Eusebiu de Valentinopolis i An-

tonin de Efes. Lui Amon îi este atribuit

un tratat îndreptat împotriva lui Origen,

intitulat: De Resurrectione.

CPG II, 2540. E. Prinzivalli, Amon d'Hadria-

nopolis, în DECA, I, p. 98.

Ammonas
Ammonas. Unul dintre cei mai vechi

ucenici ai Sf Antonie*, conductorul

spiritual al comunitii monahale din Pis-

pir, despre a crui buntate se vorbete

elogios în Apophtegmata Patrum (65,

1 19-123). De la el s-au pstrat o serie de

scrisori, apte în greac i cincisprezece

în siriac; câteva fiind redate i în latin.

Aceste scrisori sunt deosebit de impor-

tante pentru istoria monahismului din

inutul Scete, descriind o via monahal

plin de trire mistic autentic. Viziu-

nea mistic prezent în aceste scrisori se

deosebete de cea evagrian care a influ-

enat tendinele mistice ulterioare din

Biserica cretin.

CPG, II, 2380-2393; F. Nau, PO 11, 1916,

432-454; text siriac: M. Kmosko, Les lettres

d'Ammonas, în P.O. 10 (1915), 555-639; text

latin: P. G. 40, 1019-1066; trad. în englez:

The Letters of Ammonas, successor ofSaint

Anthony, by James Derway Chitty and with

an Introduction by Sebastian Brock, Oxford,

1979. Altaner-Stuiber, p. 262; Quasten, Pa-

trology, III, p. 153-154; I.G. Coman, Pa-

trologie, III, p.368-369; J. Gribomont,

Ammonas, în DECA, 1, p. 98-99.
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Ammoniene. Diviziunile

Ammoniene. Diviziunile. Numerotarea
marginal a majoritii manuscriselor

greceti i latine ale celor patru Evan-

ghelii, fcut cu scopul de a ilustra para-

lelismele între diverse pasaje ale Evan-

gheliilor. Dei s-a crezut c aceasta ar fi

opera Iui Ammoniu* Saccas, se pare c
cel care a fcut aceast prim împrire a

textului evanghelic a fost Eusebiu* de

Cezareea în legtur
#
cu canoanele sale.

G.H. Gwillian. The Ammonian Sections,

Eusebian Canons and Harmonizing Tables in

the Syriac Tetra-evangeiium, în 'Studia

Biblica et Ecclesiastîca
1

. II, 18.90, p. 241-

272; Bardenhewer, II, p. 198-202; Cross,

Ammonian Sections, ODCC, p. 45.

Ammonius Saccas

Ammonius Saccas (ci 75-242 d. Hr.). S-a

nscut la Alexandria într-o familie cre-
tin. Porfîriu ne mai informeaz c el a

prsit cretinismul pentru a îmbria
pgânismul elenistic. Eusebiu respinge

acest lucru, probabil datorit confuziei

pe care o face între Ammonius Saccas i
un alt Ammonius, autor al unui Diates-

saron, care ne-a parvenit- Ammonius
Saccas nu a scris nimic, sau cel puin nu

s-a pstrat nici o informaie dac a scris

ceva sau nu. Tratatul la care face referire

Eusebiu, Asupra acordului dintre Moise
ji Hristos, dac este al lui, este posibil s
fi fost scris în tineree, înainte de a aban-

dona credina cretin, dei este posibil

ca acesta s fi aparinut unui alt Am-
moniu. Cu toate acestea, a predat la Ale-

xandria timp de cincizeci de ani, mai
exact, de la moartea lui Cornmodiu

(192), pân în jurul anului 242. când s-a

stins din via. Este îndeobte considerat

fondator al neoplatonismului*. Sub în-

drumarea Iui au studiat Plotin (205-270),

Longinus (213-273), Origen* (c. 185-

254) i alii.

Vacherot, Histoire de l'Ecole d'AIexandrie% I,

p. 342; Jules Simon, Histoire de l'Ecole

d'Alexandrie, 1, 204: H. von Arnim, Quelle

der Oberiieferung iiber Ammonius Sakkas, în

Rheinîsches Museum fur Philologie, N. F.,

XLII, 1887, p. 276-285; A. R Armstrong

(ed.). The Cambridge History ofLater Greek

and EarJy Medieval Philosophy, 1967, p.

196-198; Cross, Ammonius Saccas, în

ODCC, p, 45; S. Lilla, Ammonius Saccas, în

DECA, I. p. 101-102, cu bibliografie actua-

lizat i informaii recente deosebit de utile.

Ana, Sf.

Ana, Sf. {Hatrnah în ebraic înseamn
har sau rugciune). Soia Sf. loachim i
mama Sf. Fecioare Mria. Numele Sf.

Ana nu este menionat în Sf. Scriptur,

iar datele referitoare la viaa ei se reg-

sesc în textul apocrif al Protoevangheliei

lui Iacob (sec. al II-lea). împratul Jus-

tinian I (m. 565) îi închin o biseric la

Constantinopol. La Roma (S. Mria An-

tiqua) se gsesc reprezentri ale Sf. Ana
din sec. al VUI-lea. în Apus, cultul Sf.

Ana este întâlnit Ia Napoli în sec. al X-lea

i este generalizat în sec. al XlV-Iea. La
sfâritul evului mediu, cultul ei este pre-

zent i deosebit de popular în toat Eu-

ropa, ceea ce determin un atac violent

împotriva lui din partea lui M. Luther i
a altor reformatori. în Biserica de Apus,

Sf. Ana este pomenit împreun cu Sf.

loachim la 26 iulie, în Biserica de Rsrit
la 9 septembrie, iar adormirea ei, la 25

iulie.

Protoevanghelia lui Iacob, în Evanghelii

apocrife. Traducere, studiu introductiv, note

i prezentri de Cristian Bdili, ed. a Ii-a

complet revizuit i ilustrat, p. 31- 58; E.

Amman, Le Protevangile de Jacque et ses

remaniements latins, Paris, 1910; B. Klein-
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schmidt, Die heilige Anna, ihre Verehnmg in

Geschichte, Kunst und Volkstum, 1930; A.

Wilmart, Auleurs spiriiueis el textes devots

du Moyen Age Latin, 1932; MV. Ronan. St.

Afine: her Cult and her Shrines, 1927.

Anaclet

Anaclet (sec. I), sau Anencletus dup
Eusebiu, urmaul Sf. Linus*, succesor al

Sf. Petru* în scaunul de episcop al Ro-

mei. A fost identificat de Irineu*, Euse-

biu*» Optatus* i Augustîn* cu Cletus,

dei Catalogul liberian i Liber Poni-

ficaiis fac deosebire între aceste dou
persoane. Potrivit tradiiei, Anaclet a

împrit Roma în 25 de parohii. Textele

pseudo-isidoriene îi atribuie trei epistole.

Migne, PG, 2, 789-818; Migne, PL, 80, 90;

E.S. Ffoulkes, Cletus or Anacletus. art. în

SmitlvWace, I, p. 578; H. Hemmer, DTC I,

1903, col. 1 141 i urm.; J.P. Kirsch, DHGE
II, 1914, col. 1407; Cross, Anacletus, în

ODCC, p. 48.

Anania de Shirak

Anania de Shirak a fost unul dintre cei

mai de seam gânditori i erudii armeni

din sec. VII. A cltorit la Theodosio-

polis, Constantinopol i Trebjzond, unde

a studiat matematica sub îndrumarea lui

Tycliikos, grec din Pont care a învat
limba armean. A scris o serie de lucrri

de Cosmografie, o Cronic i câteva

tratate teologice. I-a fost atribuit, îns în

mod cu totul eronat, Geografia lui

Moise* Khorene. La cererea catolicosu-

lui Anastasie (661-667), Anania concepe

un calendar fix, dar care nu a fost pus în

practic niciodat.

Cosmografia, K. Pankean, St. Petersburg,

1877; Cosmographical Works, Erevan, 1940;

Cosmology and Calendar\ Erevan 1962;

R.H. Hewsen, Seventh Century Geography

atthbuted to Ananias^ Delmar, NY, 1994; P.

Bruns, Ananias von Schirah, în LACL, p. 24-

25 cu bibliografie; R.Thomson, Ananias of

Shirak, în ODB, I, p. 85 cu bibliografie.

Anan-Isho

Anan-Isho, scriitor siriac din sec. VIL

Studiaz la coala din Nisibe împreun

cu fratele su Isho-yabh. Dup termina-

rea studiilor, intr în mnstirea de pe

Muntele Izla. Cuprins de dorina de a c-

ltori, se îndreapt spre Ierusalim, iar de

acolo pleac în Egipt pentru a vizita ae-

zminlele monahale din deertul Skete.

Aici se familiarizeaz cu viaa prinilor

despre care citise în Paradisul lui Pa-

ladie*. Revine la mnstirea de metanie,

pe care o prsete îns din pricina di-

sensiunilor ivite aici, i se retrage la m-
nstirea Beth Abhe, unde se dedic stu-

diului. Datorit erudiiei sale, patriarhul

Isho-yabh III îl invit s revizuiasc

Hudhra, cartea de slujb pentru dumini-

cile de peste an, pentru Postul Mare i
pentru postul de Ninive, a Bisericii nes-

toriene. La cererea patriarhului George

(658-680), redacteaz în dou volume

Paradusus Pairum al lui Paladie i al lui

Ieronim, adugând date i evenimente

noi pe care Ie-a cules sau Ie-a trit per-

sonal. Aceast scriere a devenit lucrare

referin pentru mnstirile nestoriene. A
mai scris un tratat despre definiiile filo-

sofice, cu un comentariu amplu, dedicat

fratelui su, i a compus o lucrare asupra

citirii i pronunrii corecte a cuvintelor

dificile din scrierile Sfinilor Prini. Mai

este autor al unui tratat de fonetic. Liber

Canonum de Aequilitteris
9
adic, despre

pronunia i semnificaia cuvintelor care

sunt scrise cu aceleai litere.

Assemani, BO, III, 1, 144-146; Hofftiian,

Opuscula nestohana, 1 880, p. 2-49; prelu-

crarea lucrrii Paradisus Patrum a fost pu-
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blicat de R Bedjan. Paris, 1897; Wright, p.

124-125; Chabot.p. 100-101.

Anastasiana

Anastasiana. Denumire dat unei colecii

de texte atribuite Sf. Anastasie Sinaitul:

1 . In Hexaemeron IibriXIIy comentariu la

cele ase zile ale creaiei. 2. Contra mo-
nophysitas* colecie de texte din ereziarhi

(Arie, Aestius, Eunomiu) i din ali P-
rini ai Bisericii (Eustatie de Antiohia,

Vasile. Ambrozie, Atanasie. Produs etc).

Se crede c ar fi vorba de o compilaie

târzie. 3. Disputatio adversus ludaeos,

un dialog între un cretin i un iudeu,

despre care se spune c nu ar fi ante-

rioar sec IX. 4. Sernw de tribus quadra-

gesimis, lucrare din sec. XII. 5. De hae-

resibus er concisa et perspicua fidei no-
tri notitia. atribuite unui oarecare Anas-

tasie, clugr sinait, teolog, a crui datare

este imprecis. 6. De liturgiis in quadra-

gesbno die pro defimctis. Doctrina de

temporibus, Capîta poenitentialia et Pre-

câtio, par a fi opera unui Anastasie, ca-

nonist din sec. XII. 7. Homilia in ramos
palmarum, atribuit unui preot Anasta-

sie. 8. Doctrina Patrum de Incarnatione

Verbi, un florilegiu patristic, care prezin-

t sistematic texte privind Sf. Treime i
hristologia, împotriva monofizitismului

i a monotelismului. In partea a doua cu-

prinde texte referitoare la alte teme doc-

trinare i de credin. Acest florilegiu se

pare c dateaz din sec. VII sau începutul

sec. VIII.

Migne,PG,89, 851-1071; 1180-1190; 1204-

1281; 1389-1397; CPG, 7774-7775; CPG,
7776-7779; CPG, 7780; CPG, 7781; Fr.

Diekamp, Doctrina Patrum de Incarnatione

Verbi Ein griechisches Flohkgium aus der

Wende des siebenten und achten Jahrhun-

derts, Munster, 1907; D. Stiernon, Anasta-

siana, în DECA, p. 116-117.

Anastasie I

Anastasie I (398-402), hirotonit Ia 398

episcop de Roma, deschis vieii mona-

hale ascetice promovate de Ieronim* i
Paulin* de Nola. La insistena partidei

antiorigeniste, îl condamn pe Origen*,

dei ezit s ia o atitudine clar împotri-

va traducerii tratatului acestuia. De prin-

cipiis, în latin de ctre Rufin* de Aqui-

leia. Pe lâng scrisoarea pe care el a

adresat-o Iui Rufin i care se pstreaz,
mai sunt menionate urmtoarele scri-

sori: cinci adresate lui Paulin de Nola,

una ctre Anisie din Tesalonic, una ctre
loan, episcop de Ierusalim, i corespon-

dena cu episcopii africani, în care îi

îndeamn s reziste donatismului.

Migne, PL 20, 68-80; CSEL 55, p. 157 i
urm.; S. Wenzlowsky, Papstbriefe 2, BKV2

,

p. 492-505 cu trad. în german; E. Caspar,

Geschichte Papstum 1, TUbingen, 1930, p.

285-287; E. Clarke, The Origenist Contro-

versy, Princeton, 1992, p. 171-173; G.H.

Moberly, Athanasius /, art. în Smith-Wace, I,

p. 109; Quasten, Patrology, I, p. 581-582'

S.C. Kessler SJ, Anastasius L von Rom, în

LACL, p.26.

Anastasie de Antiohia

Anastasie de Antiohia (559-599), a pe-

trecut o mare parte din episcopatul su în

exil (570-593), pedepsit fiind de împra-

tul Justin II. In perioada exilic a scris o

serie de scrisori, discursuri i un tratat

împotriva lui loan Philipon, care împr-
tea idei triteiste. Opera sa s-a pierdut în

mare parte. S-au pstrat cinci discursuri

dogmatice despre Sf. Treime i întrupare

{De Sanda Trinitate; De incircumscrip-

to; De divina incarnatione, De passione

et impassione Cbristi i De resvrrectione

Chrisii), patru predici a cror autentici-

tate este îndoielnic, o scurt explicare a

credinei ortodoxe, i câteva tratate. Se
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pare c a fost repus în scaun la inter-

venia Sf. Grigorie* cel Mare pe lâng

împratul Mauriciu.

Migne, PG 89, 1289-1408; Tixeront, Palro-

fogie, p.389-390; G. Weiss, Studia Anas-

tasiona I, Studien zum Leben zu den Schriften

und zur Thaologie des Patriarchen Anas-

tasim Ivon Antiochien, Misccllanea Byzant.

Monacensia, 4, MQnchen, 1965; E. Chrysos,

Noeterai ereunai peri Anastasiou Sinaitou^ 1,

1969, p. 121-124; Bardenhewer, IV, p. 146-

149; Altaner-Stuiber, 1980, p. 512; A. de

Nicola, Anastase Ier, în DECA, I, p. 1 12-1 13.

Anastasie II de Antiohia

Anastasie II de Antiohia (599-609),

patriarh de Antiohia. Moare ca martir în

609/610, fiind ucis de ctre evrei, care s-au

opus, prin acest gest, poruncii împratu-

lui Phocas de a se încretina. Resturile

pmânteti au fost arse. Din scrierile sale

nu s-a pstrat nimic, nici chiar traducerea

în greac a Regvlei pastorale a lui

Grigorie cel Mare care i-a fost atribuit.

CPG III, 453; DHGE II, 1450 i urm.;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 468; A. De Nicola,

Anastase II d'Antiochey în DECA, II, p. 113.

Anastasie Bibliotecarul

Anastasie Bibliotecarul (sec. IX), origi-

nar din Roma, educat de clugri greci,

cu care a meninut relaii intime, fiind cel

mai bun cunosctor al limbii greceti în

Apus la acea vreme i specialist în pro-

bleme bizantine. Preot Ia biserica Sf.

Marcel (847/848), fugar în împrejurimile

Aquleii între 848-853, excomunicat i
apoi redus la starea de laic de ctre papa

Leon IV, iar în 855 este numit antipap

de ctre partida imperial împotriva lui

Benedict III. Alegerea sa s-a dovedit

nefericit i în curând a fost prsit de

ctre sprijinitorii si. Urmeaz perioada

de reabilitare, fiind numit abate al m-
nstirii Sf. Mria din Trastevere. Papa

Nieolae I îl numete secretar al su în

861-862, cînd îi redobândete preoia.

Papa Hadrian II îi încredineaz funcia

de bibliotecar, bibliothecarias Ecclesiae

Romanae. de unde i numele de Biblio-

thecarius. Totodat a primit i alte însr-

cinri în cancelaria de la Roma. I-a cu-

noscut pe Constantin Filosoful i pe

Metod iu, i Ie-a sprijinit activitatea de

încretinare a slavilor. Ludovic II îl tri-

mite ca mesager al su la Vasile, împra-

tul de Ia Constantinopol, pentru a media

cstoria sa cu fiica împratului bizantin

i aliana dintre cele dou imperii. In

aceast calitate de reprezentant imperial

a participat la sinodul de la Constanti-

nopol din 869. în 871 redacteaz scri-

soarea lui Ludovic II ctre Vasile, ps-

trat în Chronicon Salernitanunu O dat

cu urcarea pe scaunul papal â lui Ioan

VIII, el intr în umbr ca om politic. In

schimb, se va dedica scrisului. Pe lâng

multele scrisori pe care le-a scris în nu-

mele celor care i-au fost stpâni, laici sau

ecclesiastici, el redacteaz viaa papii

Nieolae I, pstrat în Liber Pontificalis, i

traduce în greac numeroase lucrri din

literatura bizantin, între care o predic a

lui Teodor Studitul, lucrrile pierdute ale

lui Constantin Filosoful despre Sf. KJi-

ment, Ptimirile lui Petru de Alexandria,

din operele Sf. Maxim Mrturisitorul,

actele sinodului de la Constantiopol la

care a participat el însui etc. A revizuit

traducerea lui Ioan Eriugena* Scotus a

operei Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul.

Dintre scrierile sale personale, menio-

nm Chronographia Tripartita, bazat pe

Teofan Mrturisitorul i serie de tratate

dogmatice.

G. Laehr, MGH, Epistolaey VI, 1928, p. 395-

442; E. Perels, Papst Nicholaus I und Anas-

tasius Bibliothecarius, 1920 în special p.
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181-241; U. Westerbergh. Anastasius Biblia-

thecarius, Sermo Theadori Studitae de
Sancto Barthotomeo Apostata. A Stiuiy, Acta

Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina

Stockholmiensia, IX, l%3; C. Leonardi.

Anastasia Bibtiolecaho e i'Ottavo Concilia

Ecumenica, în Studi Medievalii, 3a Serie

VIII, 1967. p. 59-192; Ci. Amaldi, Anastasia

Bibfialecario. în Dizionario biografice degli

Italiani. 3. Roma. 1961, p. 25-37; Cross,

Anastasius Bihiiathecanus, în ODCC, p. 49-

.50; A. Lapotre. Etudes sur fa papuute au LV
uecie, voi. I, Torino, 1978. p. 121-476; G.
Leonardi. în Hagiographie cultures et

soaetes. Paris. 19X1. p. 471-489,

Anastasie Monahul

Anastasie Monahul, ucenic al SI. Maxim*
Mrturisitorul i secretar al împrtesei
Eudoxia, soia împratului Heraclie. în

617 devine fiul duhovnicesc al Sf Ma-
xim, alturi decare va rmâne pân la

sfâritul vieii. îl însoete pe Sf Maxim
la Chrisopolis, în Africa, la Roma i in

cele din urm în timpul suferinelor mar-
tirice din exil. Lui Anastasie îi este atri-

buit lucrarea Disputatio cum Pyrrho i
alte câteva texte. Este autorul scrisorii

adresat clugrilor de Ia Cagliari. S-a

pstrat scrisoarea pe care i-a adresat-o

Sf. Maxim, creia i-a adugat un scurt

post scripturii, invitându-i pe cetenii
Romei s pstreze credina cu trie.

Migne, PG, 9 1,287-353; 90, I33B-I36C; 89,

1285-1288; CPG 7725; BHG 1231-1236; J.-

M. Garrigues, Le martyre de saint Maxime le

Confesseur, în Revue Thomiste 76, 1976, p,

410-452 (cuprinde traducerea actelor proce-

sului i drama final a Sf. Maxim); D.

Stiernon, Anastase, în DECA. I, p. 113-114;

T. Bohm, Anastasius, MoncJi în LACL, p. 26.

Anastasie de Niceea

Anastasie de Niceea, episcop la Niceea,

participant la sinodul ecumenic de la

Constantinopol din 518. Semnatar al

scrisorii adresate patriarhului loan, prin

care este condamnat Sever*. Numele îi

apare i pe o scrisoare adresat Papii Hor-

mizda cu ocazia numirii lui Epifaniu*.

Particip i la Sinodul ecumenic de la

Constantinopol din 536. Lui îi este atri-

buit un Comentariu la Psalmi, dei
acelai comentariu este atribuit unui alt

Anastasie- al Ill-lea, de Niceea, care l-ar

fi scris în jurul anului 700. Mariesestede

prere c acest comentariu îi aparine lui

Diodor* din Tars.

Joseph Barber Lighttbot, Anastasius of
Nicaea, art. în Smith-Wace. I, p. 108; Tixe-

roni. Patrohgie, p. 399; L. Maries, Aurions-

nous Ie commentaire sur le psaumes de

Diodore de Tarse?. în Revue de Philologie,

de Li tte ratare et d'Histoire Anciennes; 35,

Paris, 191 1. p. 56-70; Idem, Le commentaire
de Diodore de Tarse sur Ies psaumes, Exa-

men sommaire el classement provisoire des

clcmentcs de la tradition manuscrite, în

Revue de i'Orient Chretien. 24, 1924, p. 58-

129.

Anastasie, Sf.

Anastasie, Sf. (630-700), cunoscut i sub
numele de 'Anastasie Sinaitul\ stare al

Mnstirii Sf. Ecaterina din Sinai. Este

autorul unui tratat, Hoclegos (Cluz)
îndreptat împotriva ereziei monofizite*

de la Alexandria*; Contra monofiziifor,

o colecie de texte patristice; o serie de

154 de întrebri i Rspunsuri în care

abordeaz teme istorice, teologice i
morale dificile din scrierile Prinilor i
al unui tratat exegetic, Anagogicae Con-
templationes in Haexaemeron ad Theo-

philum. în 12 cri, reprezentând o inter-

pretare alegoric a textului din Facere

l-III. A mai scris uw tratat împotriva

evreilor (Disputatio adversus Judaeos) i
un important florilegiu. Doctrina Ptrimi
de incarnat Urne Verbi, i câteva lucrri
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de mic extensiune despre sf. împr-

tanie, despre crearea omului dup
chipul lui Dumnezeu, o scurt expunere

a credinei ortodoxe etc. De la el au r-

mas i câteva predici: dou la psalmul 6,

pstrate în siriac i arab; Despre adu-

narea Sfânt îft Biseric, nejudecarea

altora i uitarea nedreptilor fcute;

Despre mori; una inut în Vinerea Mare

i alta Despre pogorârea la iad a sufletu-

lui lui Hristos; Artare cât de mare .y/' în-

gereasc este vrednicia preoilor i Imn

de înmormântare. Opera lui Anastasie

este mult mai mare dar, din nefericire, nu

s-a pstrai în întregime. La aceasta se

adaug i problema autenticitii unora

dintre scrierile sale.

Migne, PG 89, 35-1288; CPG, III. 7745-

7769; alte lucrri sub numele de Ânasta-

siana, în J . B. Pitra, luris ecclesiastici

graecorum hisloria et monumenta, II. 1868.

p. 238-294; trad. în rom. a dou predici:

Despre adunarea sfânt în Biserici i Despre

mori, de tefan i Radu Greceanu,

Bucureti, 1691; Bardenhewer, V, p. 41-46;

Cayre, II, p. 292-293; Tixeront, Patrologie.

391; I. G. Coman, Patrologie, 1956, p. 284-

286; Altaner-Stuiber, 1966. p. 524; A. de

Nicola, Anastase le Sinaite, art. în DECA, I,

p. 115-116; F.R. GahbauerOSB, Anastasius

Sinaita, în LACL, p. 27 cu bibliografie.

Anatolie de Constantinopol

Anatolie de Constantinopol s-a nscut la

Alexandria. Dup terminarea studiilor a

fost hirotonit diacon de Sf. Chirii* al

Alexandriei i este trimis apocrisiarh Ia

Constantinopol. în gsim în aceast

funcie i în momentul în care Dioscor*

ajunge patriarh de Alexandria. Prin inter-

veniile acestuia, Anatolie este numit

patriarh de Constantinopol, urmându-i

lui Flavian. La solicitarea papii Leon*

cel Mare, el îi condamn pe Eutihie* i
pe N estone*, prin isclirea Tomosuhti lui

Flavian. La sinodul de la Calcedon

aprob destituirea lui Nestorie. In timp

ce îl laud pentru ortodoxia credinei

sale. Papa Leon îi exprim nemulu-

mirea pentru faptul c Anatolie a aprobat

canonul 28 care acorda primatul Constan-

tinopolului asupra Rsritului cretin.

Migne, PL 54. 854-856, 952-965, 976-984.

1082-1084; CPG III, 5956-5961; Migne, PG

95. 73C; Fliche-Martin, IV, p. 238; M. Jugie,

în DHGE, 2, col. 1497-1500 cu bibliografie;

A. De Nicola, Anaiole de Constantinople, în

DECA, I. p. 118; C. Schmidt. Anatolius von

Konstcmtinopel, în LACL. p. 28.

Anatolius (Anatolie)

Anatolius (m.282). succesor al lui Eu-

sebiu la scaunul episcopal de Laodiceea,

în Syria prima. Studiaz la Alexandria,

oraul su natal, dobândind o cultur

deosebit de vast. Concetenii îi propun

s deschid o coal aristotelician în

Alexandria. Isteimea i inteligena sa nu

s-au limitat doar la cele intelectuale,

fiind dotat cu un sim practic deosebit.

Astfel, în timpul atacului roman asupra

suburbiei Brucheium, cu ocazia revoltei

lui Aemilian din 262, îi este încredinat

conducerea aprrii. Terminându-se pro-

viziile, iar un pact cu romanii fiind res-

pins, Anatolius izbutete s salveze

populaia printr-un iretlic. El obine per-

misiunea s evacueze garnizoana de

toate persoanele care îi îngreuiau lupta

de aprare. Cu ocazia evacurii, el îi

deghizeaz soldaii în femei i îi scoate

din încercuire, punându-i sub conducerea

lui Eusebiu. în drumul su prin Palestina,

este hirotonit episcop de ctre Theotec-

nus» episcop de Cezareea, i numit vicar,

cu drept de succesiune. Mergând la An-

tiohia pentru a participa la sinodul con-

vocat în vederea discutrii situaiei lui
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Paul de Samosata*, i trecând prin Lao-

diceea, care îi pierduse recent episcopul

(pe Eusebiu, prieten i concetean cu
Anatolius), este reinut episcop în locul

acestuia. Anatolius nu a scris mult.

Eusebiu ne spune c el a scris doar atât

cât s dea dovada culturii sale multila-

terale. De la el ne-au rmas un tratat

despre Sf. Pati i o serie de fragmente

din tratatul su Elemente de aritmetic,

scris în 10 cri.

Liber Anatoli de Raitone Paschale, în Bu-
cherius. De doctrina temporum commenta-
rius, Antwerp, 1634; retiprire: PL 10, 209-

232; fragmentele matematice în Fabricius,

BibL Graec, III, Paris, 1 543, 462 i în P.G. X,
231-236; Eusebiu, Ist. bis. VII. XXXII, 6-

12: E. Venables. Anatolius, art. în Smith-
Wace, I. p. III; F.L.Cross, Anatolius, în

ODCC, p. 50; M. Simonetti, Anatole de
Laodicee, în DECA, I, p. II 8- 119; C.

Schmidt, Anatolius von Atexandrien/Laodizea,

în LACL, p. 27-28 cu bibliografie.

Andrei, Sf. Apostol

Andrei, Sf. Apostol. Cel dintâi apostol al

Domnului, fiul lui Iona i fratele lui Si-

mon Petru. Familia lui Iona (Mt. 16, 17)
sau loan (In. I, 42; 21, 15-17). tria în

Betsaida(In. 1, 44), capitala lui Irod Filip

(4 î,d.Hr.-34 d. Hr.), care domnea în

partea de nord-est a Mrii Galileii.

Evanghelia dup loan menioneaz c
înainte de a deveni ucenic al lui Iisus,

loan a fost ucenicul Sf. loan Boteztorul
(In. 1, 35-40). Devine ucenicul lui Iisus,

în urma mrturiei Sf. loan Boteztorul:

"Iat, Mielul Domnului". El îl va aduce
pe fratele su, pe Simon Petru, în cercul

ucenicilor Domnului. Eusebiu menio-
neaz c el a predicat Evanghelia la scii

{Ist. bis„\\\, |, ]). Potrivit tradiiei a

suferit moarte martiric la Patras. Din

750 este patronul Scoiei. Totodat este

considerat i propovduitor al Evanghe-
liei în Dacia Pontic.

M.R. James, The Apocryphal New Testament,

1924: P.M. Peterson, Andrew, Brother of
Simon Peter - His History and His Legends,

1958; F. Dvornik, The Idea of Apostolicii)*

and the Legend of the Apostle Andrew,
Cambridge, Mass., 1958; E. Peretto, Andre,

în DECA, II, p. 120-122 cu bibliografie.

Andrei, Faptele Sf. Apostol

Faptele Sf. Apostol Andrei însumeaz o
serie de texte apocrife care dateaz pro-

babil din sec. al III-lea, folosite cu pre-

cdere de ctre ereticii gnostici. Eusebiu

face referire la Faptele Sf. Andrei,

pstrându-Ie alturi de cele ale Sf loan

(Ist. bis., 3, 25, 6). Autorul lor este un

oarecare Leukios Charinos, care Ie-a

scris în jurul anului 260. Forma lor ori-

ginal nu s-a pstrat, ci doar o revizuire

fcut de Grigorie din Tours*. Frag-

mentele existente se refer la urm-
toarele evenimente: Andrei i Matias

printre canibali; istoria lui Petru i
Andrei; moartea martiric a lui Andrei la

Patras în Ahaia; ptimirile lui Andrei în

Ahaia i prezentarea martirului Sf.

Andrei, pstrat în mai multe versiuni.

R.A. Lipsius-M. Bonnet, Acta Apostolorum

apoayphall [, Leipzig, 1898, I- 127; M.R.
James, The Apocry>phan New Testament,

Oxford, 1924, 337-363; New Testament

Apocrypha, voi. II: Writings Relaring to the

Apostles, Apocalypses and Reiated Subject,

Revised Edition, ed. by Wilhelm Schneemel-
cher, English Translation by R. McL. Wilson,

1992, James Clarke &Co, Westminster/John

Knox Press, p. 101- 151, cu trimiteri biblio-

grafice; G. Rdwekamp, Andreas-Akten, în

LACL, p. 28-29 cu bibliografie.
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Andrei de Cezareea

Andrei de Cezareea (a doua jumtate a

sec. VI), episcop de Cezareea, autor al

unui comentariu \aApocafipsii. Estt /orba

de al doilea comentariu la Apocalips

scris în limba greac, primul fiind cel al

lui Oecumenius. în comentariul su,el în-

cearc s apere problema inspiraiei

divine, fcând uz de materiale docu-

mentare preluate de la scriitorii care i-au

precedat: Irineu* de Lugdun, Ipolit*,

Grigorie* de Nazianz etc. Se pare c el a

cunoscut i a folosit chiar comentariul

lui Oecumenius, îns fr a-l cita în mod

explicit.

Migne,PG. 106.216-457; CPG, III, 7478; J.

Schmid, Sfudien zar Geschichte des grievhi-

schen Apokalypse-Textes, I , Mttnchen, 1955,

M. Simonetti, Andre de Cesaree. în DECA.

p. 122; M. Biermann, Andreas von Casarea.

în LACL, p. 29 cu bibliografie; B. Baldwin,

AndrewJnODBA.p.92.

Andrei Criteanul, Sf.

Andrei Criteanul, Sf. (660-740), teolog i

scriitor de imne religioase. Originar din

Damasc, devine arhiepiscop de Gortina

în Creta (692). Este trimis de Teodor,

episcopul Ierusalimului, s participe la

cel de al Vl-lea sinod ecumenic de la

Constantinopol din 680, unde a fost hiro-

tonit diacon i este numit la conducerea

unui azil de btrâni i a unui orfelinat. In

anul 712 îmbrieaz erezia mono-

telit*, îns se dezice dup numai un an.

Sub Leon [saurul (717-741), se altur

aprtorilor sfintelor icoane. Este cunos-

cut pentru imnele sale, mai ales cele în

form de canon, fiind creatorul acestui

gen literar. Dintre acestea, cel mai impor-

tant este Canonul Mare, care este psal-

modiat in Biserica Ortodox în timpul

Postului Mare. Alte canoane: la învierea

lui Lazr. la Dumineca Mironosielor, la

Naterea Maicii Domnului, la zmislirea

Sf. Ana etc. A scris mai multe idiomele

i bineîneles omilii i panegirice, peste

cincizeci la numr, dintre care cele refe-

ritoare la Naterea Maicii Domnului, la

Bunavestire i la Adormirea Maicii

Domnului au o importan deosebit

pentru istoria cultului religios în Biserica

Cretin. Circa 30 dintre omiliile sale au

fost publicate, iar multe au fost traduse în

latin, arab, georgian, armean i sla-

von, in Biserica de Rsrit este pomenit

la 4 iulie.

Migne, PG 97, 805-1444; CPG, III, 8170-

8228 L. Deubner, De incubatione copita

quoituor, Lcipzig. 1900, p. 120-134; P. Viuti-

lescu. Despre poezia imnâgrafic din prile

de rituali cântarea bisericeasc. Bucureti.

1937, p. 98-99; H.-G. Beck, Kirche uml (heo-

logîsche Literator im byzantinkchen Rekh,

ed. 2-a. Mtînchen. 1999. p. 500-502; Barden-

hewer. V, p. 152-157; Altaner-Stuiber

(1966). p. 534; Tixeront, Patrologie, p. 41 1-

412; I.G.Coman, Fatroiagie. 299-300; J.

Irmscher, Andre de Crete. în DHCA. I, p.

122-123; B.R. Suchla. Andrcas van Kreta; in

LACL, p. 29-30 cu bibliografic.

Andrei de Samosata

Andrei de Samosata, episcop de Samo-

sata, autor al unui tratat împotriva celor

12 anateme ale lui Chirii*, scris Ia cere-

rea lui loan* de Antiohia. Textul propriu-

zis al lui Andrei s-a pierdut, îns a fost

reconstituit în Funcie de rspunsurile pe

care Chirii Ie-a formulat obieciilor aduse

de acesta. Andrei încearc s descopere

contradicii în gândirea lui Chirii; acu-

zându-l c repet ereziile lui Apolinarie*

i Arie*. Fiind bolnav, Andrei nu par-

ticip la sinodul de la Efes i este printre

cei care refuz s iscleasc actul de

unire din 433, nefiind de acord ca Nes-

torie* s fie condamnat. în cele din urm
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i el subscrie la hotrârile de la Efes. De
la el au mai rmas câteva scrisori, impor-

tante pentru istoria evenimentelor de

dup sinodul de la Efes.

Migne, PG, 84. 649-720; CPG, HI, 6373-

6385; DHGE, 2, col. 1604-1606; P. Evieux,

Andre de Samosate. Un adversaire de Cyrille

d'Alexandrie duran/ fa crise nestorienne, în

REByz 32. 1974, p. 253, 300; M. Simonetti,

Andre de Samosate, în DECA, I, p. 123; P.

Bruns, Andrews von Samosata, în LACL, p.

30 cu bibliografie.

Angelome de Luxeuîl

Angelome de Luxeuil, clugr i diacon

care i-a desfurat activitatea în timpul

regelui Lothaire (m. 855). A studiat sub

îndrumarea abatelui Mellin i a predat

teologia pentru un rstimp la coala din

palatul regal, retrgându-se Ia Luxeuil

pentru a se dedica vieii de rugciune i
studiu. De la el au rmas comentarii la

Facere, Ia crile Regilor i la Cântarea

Cântrilor. La elaborarea comentariilor

sale,el s-a inspirat din lucrrile lui Iero-

nim*, Augustin*. Beda* Venerabilul i
Isidor*. în Cântarea Cântrilor el abor-

deaz i exegeza alegoric i mistic,

intcpretând legtura dintre Mire i Mi-

reas în sens mistic, ca prefigurare a le-

gturii din Hristos i Biserica Sa. Se tie

c Angelome a început s comenteze i
ce!e patru Evanghelii. Despre aceast lu-

crare nu se tie îns nimic.

Migne. PL 115, 105-628; Trithemius, De vir

iii ben., II, 42; R. Ceilier, Histoire generale

des auteurs sacres, voi. 12, Paris, 1862, p.

442-444; G. Allmang, DHGE; L. Bergeron,

Angelome de Luxeuil, în DSp. I, col. 580.

Anianus de Celeda sau Armia-

nus de Celeda

Anianus sau Annianus, personaj miste-

rios, prezent mereu în culisele conflic-

telor cu pelagienii,ca susintor, identifi-

cat cu Anianus, diaconul din Celeda i cu

istoricul grec Annianos, din ale crui lu-

crri s-au pstrat câteva fragmente. îl

întâlnim alturi de Pelagiu la Diospolis,

plasându-se în contextul relaiilor dintre

pelagieni i rsriteni, în special cu cei

din coala de Ia Antiohia. Ii este atribuit

traducerea omiliilor la Sf. Pavel i comen-

tariul la Matei ale Sf. loan* Hrisostom.

Este posibil ca tot el s fi fost traduc-

torul aa-numitului apendice ascetic la

colecia celor 38 de omilii ale lui Pseudo-

Hrisostom: De Compimciione 1-11; De eo

quod nemo laeditur nisi a seipso; Ad
Theodorum i chiar al tratatului De sa-

cerdotio (Quasten).

Migne, PG 58, 977-1058; CPL, 771-772:

CPG, 4000, 4305, 4308-4309. 4316; E.

Honigman, Patristic Studies, Studi e Testi

173, Cetatea Vatican, 1953, 54-58; H.

Musurillo. John Chrysosiom's Homîlies on

Matthew and the Version of Annianus, în

Festschr. Quasten, I. Mtinster, 1970, 452-

460; Ch. Baur, S. Jeart Chrysostome et ses

oeuvres dans l'histoire litteraire, Louvain,

1907, 64 i urm.; Altaner-Stuiber, 1980, p.

376; Quasten. Patroiog\>, IV, p. 493 i biblio-

grafie; H. Marti, Anianus von Celeda, în

LACL, p. 30-31 cu bibliografie; H. Marti,

Anianus von Celeda, în LACL. p. 30-31.

Anianus Cronicarul

Anianus Cronicarul, clugr alexandrin

autor al unei Cronici universale, scris în

412. Cronica s-a pstrat parial, fiind

transmis prin intermediul cronicarilor

greci i sirieni: George Sincelus, loan

Malalas, IliedeNisibe, Mihail Sirianul i
Grigorie BarHebraeus. Sincelus sublinia-

z câteva elemente specifice ale lucrrii

Iui Anianus, preluând anul stabilit de el

ca Natere a lui Hristos, 5501 de la

creaie. Anianus întocmete i o pascalie
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pe care o introduce în Cronic, pornind

de Ia calculele obinuite de la Alexan-

dria, combinând ciclul lunar i cel solar.

CPG 5537; A. Mosshammer (ed.), Georgius

Syncellus, Leipzig, 1984; W. Adler, Time

Immemorial, Washington. 1980; A. Bauer, J.

Strzygowski, Alexandrinische Weltchromk,

Viena, 1905. p. 82-92; A Itaner-Stuiber, 1980,

p. 233-234; K. Fitschen, Anianus, Chronisf,

în LACL, p. 31 cu bibliografie.

Annales Bertiniani

Annales Bertiniani sunt numite astfel

dup manuscrisul Sf. Bertin în care s-au

pstrat i reprezint o continuare a unei

lucrri similare: Annales Regni Fran-

corum. Prima parte a acestor anale a fost

redactat de ctre un anonim i lucrat în

capela lui Ludovic cel Pios. A fost con-

tinuat de Prudeniu*, care a luat-o cu

sine la Troys, unde a fost ales i a slujit

ca episcop, i în cele din urm de

Hincmar*, arhiepiscop de Reims, care

prezint o perspectiv larg asupra eve-

nimentelor din vremea sa. Analele abor-

deaz i problema relaiilor dintre franci

i bizantini, prezentând activitile fran-

cilor printre bulgari i slavi. O viziune

aparte desluim aici i în problema schis-

mei fotiniene.

F. Grat et al., Annales de Saint-Bertin, Paris,

1964; R. Rau, Quellen zur karolingischen

Reichsgeschichte, voi. 2, Berlin. 1956, p. II-

287 (trad. în german); J.L. Nelson, The

Annals of St. Bertin, în Charles the Bald:

Court and Kingdom, Oxford, 1981, p. 15-36;

M. McCormick, Annales Berfianiani, în

ODB, I, p. 103.

Annales Fuldenses

O cronic în limba latin, care cuprinde

evenimenele istorice între anii 714 i

887. începuturile documentului este le-

gat de regiunea Mainz, reflectând o serie

de evenimente de la curtea împratului

Ludovic Germanul (843-876) i a fiului

su. Nu este o lucrare de mare exactitate,

întrucât nu este o lucrare sistematic.

Importana ei primar rezid în infor-

maiile pe care le furnizeaz în legtur
cu francii de rsrit, cu Moravia i Boe-

mia, precum i relaiile diplomatice cu

Bizanul. Aceste anale mai vorbesc de-

spre relaiile strânse dintre împratul bi-

zantin Vasile I cu împratul Ludovic Ger-

manul. Partea ultim a analelor se refer

Ia diverse legturi la curte, la ambasadele

bizantine i relaiile bizaptino-maghiare.

F. Kurze, Annales Fuldenses = MGH SRG 7»

Hanover, 1891; M. Hcllmann, Bemerkungen

zum Aussagewert der Fuldaer Annalen und

anderer Quellen iiber slavische Verfassungs-

zustnde, în Festschrift fur Walter Schle-

singer, ed. II, Beumann, voi. I, Cologne

1973-1974, p. 50-62; M. McCormick,

Annales Fuldenses, în ODB, p. 103.

Anomeilor, Erezia

Anomeilor, Erezia. Grupare extremist

de sorginte arian din sec. al IV-Iea, care

susinea, împotriva doctrinei atanasiene

i niceene privind consubstanialitatea

Fiului cu Tatl,c Fiul este neasemntor

cu Tatl, fiind de substan diferit

(eteroousios). Ei deosebeau voina crea-

toare a Tatlui de esena lui absolut i
neîmprit. Fondatorii gruprii au fost

Aelius* i Eunomiu*.

M. Albertz, Zur Geschichte der jung-aria-

nischen Kirchengemeinschaft, Theologische

Studien und Kritiken, 82, 1909, p. 205-278;

Simonetti, p. 584; Idem, Anomeens, în

DECA, I. p. 136-137; vezi: Aetius i
Eunomiu.
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Anonime apolinariste, Scrierile

Scrierile anonime apolinariste. Este

vorba de câteva documente care au cir-

culat în sec. V, puse sub numele papii

luliu I (337-352), provenind dintr-un

mediu doctrinar apolinarist. Ele sunt

prezentate sub forma unor scrisori enci-

clice, pstrate în greac i siriac, la care

se adaug fragmente în latin, arab i
armean. Nu se tie cine a fost autorul

acestor documente. Aceste documente

nu trebuie confundate cu un alt set de

documente apolinariste, pstrate fragmen-

tar. In numerotarea lui Lietzmann acestea

sunt aranjate astfel: fragmente 185 (siri-

ac); 186 (latin, siriac i armean). 187

îi 188-189 (arab).

eoniude Bizan. în

jnc. PG 86. 1<W8B. H Lict/nunn. Apol-

m Laod. :de.

TObingen, 1904. p. 158-163. H
Lietzmann. Apollinarlschcn Schr sch

mit den griechischen Texien, AGG, N I

Berlin. 1904; E. Cavalcanti. Inonvmc 4pof/ina-

riste, în DECA, I. p. 137; Idem. Anorrymes

Apollhwristes, in DECA. I. p. 138; G. Feige.

ApoIIinaristen, Anony/ne, în LACL, p. 43.

Anonime ariene

Grup de scrieri anonime menionate ca

fiind de sorginte arian, datorit ideilor

teologice pe care le propun. Este vorba

de: Omiliapseudo-Atanasie; Omilie ano-

nima despre feciorie; dou omilii pseu-

do-hrisostomiene; omilie anonim Ia

Bunavestire i o serie de fragmente pe

care un istoric arian necunoscut Ie-a

extras din Cronicon paschale a lui Teo-

fan* i din ali autori. Scopul acestui isto-

ric a fost s continue Cronica lui Eusebiu

pân la moartea împratului Valens.

CPG II, 2080-2085 cu bibliografie; M. Si-

monetti, Anonynws ariens, în DECA, II, p.

138.

Anonimul <Gallus>

Se crede c Anonimul Gallus sau Ano-
nimul din Ga/lia nu este altcineva decât

unul din ucenicii lui Faust* de Riez, fost

stare la o mnstire din sud-vestul Ga-
liei. cruia îi este atribuit o parte dintr-un

material compus din 27 de Instruciuni,

dintre care unele fuseser atribuite Sf.

Colomban*, iar altele lui Faust. Pe lâng
acest document, au mai fost descoperite

înc dou fragmente, asemntoare ca

stil i coninut cu cele 27 de Instruciuni.

Fragmentele aparin unei predici despre

înlare i unui scurt tratat despre Sf
Treime.

Migne, PL 80, 220-260; CPL 978; G. Morin,

Deux pieces inedites du ciisciple de Fauste de

Riez auteur de soi-disant Instructiones

ColombanL \x\ Revue Charlemagne I, 1881,

p 161-170; E. Prinzivalli, Anonyme<GaIlus>
i

în DECA. I. p 137.

Anonimul din Piacenza

Autorul unui jurnal de cltorie, intitulat

Itinerarium, în care este descris un

pelerinaj efectuat de ctre autor, în com-
pania altor persoane, prin Palestina, la

Muntele Sinai, în Siria i Mesopotamia.

Documentul, scris între anii 560-570. s-a

pstrat în dou versiuni, una mai scurt,

iar alta mult mai detaliat, care pare a fi

o redactare mai îngrijit a celei dintâi,

realizat la o dat târzie, se crede, dup
reforma lui Pipin cel Scund, continuat

de Carol cel Mare i Alcuin.

Migne. PL 72, 899-918; CPL 2330; CSEL
39, 159-218; CCL 175, 127-174; J. Gil-

demeister, Antonini Ptacentini It'merarium

im wientstellten Text mit deutscher Ubersetz-
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ung, Berlin, 1889; G.RM. Vermeer,

Observations sur le vocabulaire du peleri-

nage chez Egerie et chez Antonin de

Plaisance, Nijmegen, 1965; C. Milani,

Itinerarlum Antonim Placenttni Un viaggio

in Terra Santa del 560-570 dC, Milano,

1977 (ediie sinoptic i traducere în ita-

lian); J. Wilkinson. Pilgrims before the

Crusades, London, 1977; S. Zincone,

Anonyme de Plaisance, în DECA, I, p. 137-

138 cu bibliografie; G. RGwekamp, Anony-

mus von Piacenza, în LACL, p. 31-32 cu bi-

bliografie.

Anonimul sicilian

Autor necunoscut, susintor al lui Pela-

giu, cruia îi sunt atribuite ase lucrri în

care susine necesitatea impunerii vieii

cretine ca norm fundamental de con-

duit. El îl depete pe Pelagiu în modul

de abordare a problematicii. Acest ano-

nim a fost confundai, din pricina simpati-

ilor fa de pelagianism, cu papa Sixt III.

Este considerat ca sicilian, deoarece

Sicilia, ca i Roma, au fost deopotiv

centre pelagiene.

Migne, PLSI, 1687-1694; PLS, 2, 1375-

1380; PLS I, 1330-1418; PLS, I, 1418-1457;

PLS, I, 1457-1462; PLS I, 1464-1505; B.R.

Rees. The Letters of Pelagms and his

Followers, Woodbridge, 1991 cu trad. în

englez; W. Geerlings. Anonymus Siciliamis,

în LACL, p. 32.

Anonimul Valensian

Este vorba de un document format din

dou fragmente cu un coninut istoric,

scrise de doi autori diferii. Un prim do-

cument, Origo Constantini, conceput de

un autor pgân care a scris despre

împratul Constantin, în decursul sec. LV,

i un al doilea, Theodericîana, redactat

de un autor cretin antiarian, care d
informaii despre domnia Iui Odoacru i

Teodoric, cuprinzând anii 474-526. As-

pectele prezentate sunt importante pentru

istoria Rsritului. Documentul i-a pri-

mit numele dup primul editor, umanis-

tul francez E. Valesius (Valois), care 1-a

publicat în 1613 (Anonymus Valensiamts

sau mai corect Excerpta Valensiana).

MGH, Auct ani, 9, p. 7-11; C. Btlchele,

Ammiamts Maree!finus, Stuttgart, 1854, p.

949-960 cu trad. în german; J. Moreau,

Excerpta Valensiana, BT, Leipzig, 1968; M.

Simonetti, Anonyme Valois, în DECA, I, p.

138; B. Windau, Anonymus Valensianus, în

LACL, p. 32 cu bibliografie.

Anonim, Scrierea: Versus

contra Marcum

Sf. Irineu face referire la opt versuri

iambice scrise împotriva lui Marcus

Magnus (Marcu cel Mare), personaj

necunoscut, din ale crui scrieri reine

câteva citate în monumentala sa lucrare

împotriva ereziilor. Irineu reine faptul

c acest Marcu a fost TipeoP\)TT|g.

Irineu, /Mv. toe/:, 1,2; 1, I3.3;l, 15,6; 3, 17,

4; R. Hanig, Anonymus: Versus contra

Marcum, în LACL, p. 32 cu trimitere biblio-

grafic.

Anonymi Chiliastae in Mt
Fragmenta

Sub titlul Anonymi Chiliastae in Mt

Fragmenta ne sunt transmise cinci frag-

mente, probabil extrase dintr-un comen-

tariu la Evanghelia dup Matei. Primele

trei fragmente (orate ne fiat fuga vestra

hieme vel sabbato; de adventit Christi

Domini: de diem ei hora nemo scit),

abordeaz în mod tradiional textul de la

Matei 24, 20-44. Fragmentul referitor la

Matei 13, 33 (De tribus mensuris), este

interpretat în sensul capacitii diferite de

v>
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interpretare i percepere a Cuvântului lui

Dumnezeu. Episodul legat de negarea lui

Petru (De Petro Apostolo - Matei 26, 3 1 -

34, 69-75), încearc o justificare a gestu-

lui acestuia. Datarea textului, cât i
atribuirea unui autor rmân deschise.

Migne* PLS 1. 665-670; A. Souter, Reasons

for Regarding Hilarius (Amhrosiaster) as the

Au(hor of the Tumer-Mercati Anecdolon, în

JThS 5. 1904, p. 608-621; A. Pollastri, Nota
alVinterpretaziom di Maîteo 13, 33, Luca 13,

21 netfragmenta incipit de tribus mensuris,

SSR 3, 1979. p. 61-78; W. Geerlings,

Anonymi Chitiastae in Ml Fragmenta, în

LACL, p. 31 vezi i bibliografia.

Antidicomarianiii

•mananiii. membri ai unei

ne Ic poart numele.

il de Augustin*. care nega pu-

rurea fa Domnului, susi-

nând c dup naterea lui Ii sus. ea a rnai

avut i ali copii cu losil II ii mai iden-

tific i cu elvidienii. adepii lui Elvi-

dius*, care predicau aceeai învtur i
împotriva cruia leronim* scrie un tratat;

De perpetua virginitate beatae Mariae.

Augustin, Haer., 56, 84; Epifanie, Haer. 78;

leronim. De perpetua virginitate beatae

Mariae: F. Cocchini, AnUdicomarianites* în

DECA, I, p. 149.

Antilegomena

Antilegomena ( în gr. ta avTi^£Y6p.£vot).

Termen folosit de Eusebiu de Cezareea

pentru a desemna scrierile biblice ale

Vechiului i Noului Testament a cror
autenticitate i canonicitate nu au fost

unanim recunoscute. El divide aceasta

categorie de cri în dou grupe: cele re-

cunoscute în general (yvcbpi|ioi), i anu-

me: lacob, luda, 2 Petru i 3 Ioan, i cele

apocrife sau neautentice (v66oi): Faptele

lui Pavel, Faptele lui Petru, Pstorul lui

Hermas, Epistola lui Barnaba i Dida-

hiile. Este adugat i Apoca lipsa care

era acceptat de unii i respins de alii.

Aceste cri au fost numite de ctre Sixt

de Sienne (m. 1569), pentru prima dat,

deuterocanonice, termen preluat în lu-

crrile care trateaz problema inspiraiei

Sf. Scripturi.

Eusebiu de Cezareea. Ist bis., 3, 25, 3-7; 4.

26. 14; 6, 25.2; Chirii al Ierusalimului,

Cateheze, 4, 33-34.35;R.F. Westcott, The

Bibte in the Church, 1864; MJ. Lagrange,

Histoire ancierme du Canon du Nouveau

Testament, 1933; A. Souter, The Text and
Conon of the New Testament2 , 1954; R.P.C.

Han son, Tradition in the Early Church, 1962;

M. Grant, The New Testament Canon, Cam-
bridge History of the Bible, voi. I, 1970, cap.

10, p. 284-308; H. von Campenhausen, The

Formation ofthe Christian Bible, 1972; A.C.

Sundberg, The Old Testament of the Early

Church, 1964; H. Hflpfl, Introduciio gene-

ralis inS. Scripturam, Napoli-Roma6 , 1958,

p. 154-159, 170-176; Cross, Antilegomena,

în ODCC, p. 64; E. Peretto, Antilegomenon,

în DECAJ, p. 149-150.

Anîim de Trebizond

Antim, episcop de Trebizond (dup 518)

i patriarh de Constanlinopol. In 532 par-

ticip la discuia dintre episcopii orto-

doci i severieni. Se retrage apoi la Con-

stantinopol unde duce o via ascetic,

îns, sub influena împrtesei Teodora,

accept scaunul patriarhal dup moartea

lui Epifanie (535). Tot prin intermediul

lui Teodora, el intr în relaii cu Sever*

de Antiohia, îmbriându-i doctrina.

Justinian îl depune din treapt, iar apoi

este excomunicat la sinodul din 536.

împratul ratific actul de excomunicare

în 536. Antim rmâne în palat unde duce

o via de ascet. Dup moartea Teodorei
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în 548, relaiile sale cu Justinian se

îmbuntesc.
De la Antim ne-au rmas o serie de frag-

mente dintr-un discurs monotelit adresat

lui Justinian (în greac), i trei scrisori,

adresate conductorilor monofizii ai

vremii (în siriac).

E.W. Brooks, CSCO. 84. p. 141-147, 163-

168; CSCO 88. p. 96.100, 111-113 (trad. în

latin); V, Grumel, Le regestes des actes du

patriarchat de Constant inop/e, Kadikfti-

Bucarest, U 1, 1932, p. 228-231; DHGE, III,

531, n.8; S, Brock, The Conversations with

the Syrian Orthodox Clrurch under Justinian

@32)y OCP, 47, 198Kp. 87-121; D. Stiemon.

Anlhime de Trehizonde, în DECA, I, p. 140;

B. Windau, Anthimus von Trapezunt, în

LACL, p. 32-33, cu bibliografie.

Antimarcionite, Proloagele

Introduceri scurte puse la începutul

Evangheliei dup Marcu, Luca i Ioan.

prezente în aproximativ 40 de manu-

scrise ale ediiei latine a Noului Testa-

ment (Vulgata). Nu se tie dac a existat

o astfel de introducere i la Evanghelia

dup Matei. Cercetrile actuale nu au

evideniat existena unui astfel de prolog.

Aceste introduceri, dei au fost scrise

iniial în greac s-au pstrat doar în tra-

ducere latin. Se crede c este vorba de

cele mai vechi scrieri de acest gen, ele

datând din a doua jumtate a sec. II (Har-

nack, D. de Bruyne), dei exist posibili-

tatea plasrii lor la o dat mai târzie. Im-

portana lor rezid în faptul c ele arunc

o raz de lumin asupra originilor Evan-

gheliei cretine în cele trei versiuni neo-

testamentare.

A. Huck. H. Lietzmann, F-L. Cross, A

Synopsis of the First Three Gospels, Tubin-

gen, 1936, p. VIII; J. Knox, Marcion and the

New Testament, 1942; J. Regul (ed.), Vetus

Latina. Ergnzende Schriftenreihe aus der

Geschichte der Lateinischen Bibel, VI, 1969

cu bibliografie pân la acea dat; Idem, Die

antim arcionitischen Evangetienprologe,

1969; Quasten, Patrolog}\ II, p. 210 i urm.

cu bibliografie; Cross, Anti-Marcionite

Prohgues, The. în ODCC, p. 64-65.

Antimontanist, Anonimul

în Istoria bisericeasc, Eusebiu menio-

neaz zece fragmente extrase din trei cri
ale unui scriitor anonim antimarcionit,

care cuprind informaii preioase despre

istoria primar a montanismului. Identi-

ficarea autorului cu Rhodon*, Apoli-

narie* de Hierapolis sau. mai recent* cu

Policrat*, rmâne ipotetic.

Eusebiu, Ist bis., 5. 16, 1-17, 4; R. Heine,

Montanist Oracles, Macon. 1989, p. 1423 cu

trad. în englez; W. Bauer, Rechtgliiubigkeit

and Ketzerei, Tubingen, I9642, p. 136-140;

R. Hanig. Antimontanist. Anonymer, în

LACL, p. 35 cu bibliografie.

Antioh de Ptolemais

Antioh, episcop de Ptolemais (t prob.

înainte de 408). Dup cum ne informeaz

Sozomen* (Ist. bis., 8. 10) i Socrate*

(Ist. bis., 6, 11), darul de predicator pe

care îl avea îi atrage numirea de "Gur de

Aur', asemenea Sf. Ioan* Hrisostom. P-
rsete oraul natal i se duce la Constan-

tinopol, unde câtig mare audien da-

torit elocinei sale deosebite. Adun
mari bogii i revine în scaunul episco-

pal pe care îl abandonase, unde se dedic

scrierii unui tratat împotriva avariiei. Se

altur taberei dumanilor Sf. Ioan Hri-

sostom. Palladius* îl consider ca fiind

unul din cei mai înrii dumani ai aces-

tuia. Nichifor* relateaz c el a avut o

moarte tot atât de mizerabil ca toi cei-

lali dumani ai Sf. Ioan Hrisostom. Pe

lân^ tratatul menionat, îi este atribuit
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o predic Despre vindecarea orbului.

Opera lui s-a pierdut în întregime,

excepie fcând o propoziie citat de
Teodoret*.

Vezi ediia Sf. loan Hrisostom de Saviles,

Eton, 1612. V. 648-653; CPG, II. 4296 i
urm.; C. Martin, Unjlonlege grec d'homelies

christologiques des IVC et Ve siecles sur Ia

Nativite, în Musdon 54, 1941, p. 34-38, 53-

57; E. Venables, Antiochus, art. în Smith-

Wace. I. p. 122; Tixeront, Patrologie, p. 276;

Bardenhewer, III, p. 363; Quasten, Patro-

fogy\ III, p. 483-484; A. De Nicola, Antio-

chus de Psolemacts, în DECA, I, p. 163-164;

G. R6wekamp. Antiochus von Ptolemais* in

LACL. p.

Antioh, monah

Antioh, vieuitor la Mnstirea Sf. Sava.

cunoscut i sub numele de Antioh Stra-

tegul. S-a nscut la Medosaga lâng
Ancyra în Galatia. i-a desfurat actit i-

tatea în timpul împratului Heraclie

(575-641), fiind martor al cuceririi i de-

vastrii Ierusalimului de ctre Chosroes,

împratul Persiei, la 614, când Sf. Cruce
a fost dus în Persia ca cel mai mare tro-

feu al acestui rzboi de cucerire. Com-
pune un tratat, împrit în 130 de omilii,

intitulat Pandecte Iu Sf Scriptur, având
un caracter moral. Tratatul cuprinde i
citate din Prinii Bisericii i se încheie

cu o rugciune pentru eliberarea Cetii
Sfinte de sub peri, li mai sunt atribuite o
epistol ctre Eustaiu* i o Mrturisire

care se regsete în Relatarea despre

cucerirea Ierusalimului de ctre peri a

clugrului Strategios de la mnstirea
Sf. Sava, pstrat în arab i georgian.

N. Mar a sugerau datorit faptului c
Mrturisirea se afl sub numele lui Stra-

tegios, o identificare a celor doi autori,

ipotez ce nu poate fi susinut (Gribo-

mont).

Migne. PG 89, 1421-1856; CPG 7843; G.

Garitte, CSCO 202/203, 340/431, 347/348,

Louvain, 1960, 1973, 1974; R. Schick, The
Christian Communities of Palestine, Prin-

ceton, 1995; E. Venables. Antiochus, art. în

Smith-Wace. I. p. 122; Tixeront. Patro/ogie,

p. 406; J. Gribomont, Antiochus le Stratege,

în DECA, I, p. 164; G. RGwekamp, Antio-

chus im Sahaskloster (Monch), în LACL, p,

35-36 cu bibliografie.

Antiohia

Antiohia este cel de al treilea ora ca

importan în imperiul roman, întemeiat

de împraii selebeizi care l-au ridicat la

rang de capital a imperiului lor. Centru

de via i cultur greac, vestit pentru

tradiia literal i artistic produs aici.

Comunitatea cretin de aici dateaz din

vremea apostolilor. în Antiohia, adepii

lui Hristos au fost denumii pentru prima

dat cretini (FA. II, 26), fiind susin-
tori ai Sf. Apostol Pavel în atitudinea sa

anti-iudaizant. Primul episcop al Antio-

hiei a fost Sf. Apostol Petru*. La în-

ceputul sec. al II-lea, sub episcopatul Sf.

Ignatie*, Biserica cretin din Antiohia

se dezvolt în mod deosebit. Antiohia a

fost locul natal al gnosticilor Menander
i Saturnilus. Dup informaiile furnizate

de Eusebiu (Ist. bis., VII, 29), Antiohia

avea o instituie de învmânt, care se

asemna cu coala catehetic din Ale-

xandria, unde se îmbina studiul culturii

clasice cu cel al învturii sacre. în sec.

al IV-lea Patriarhia Antiohiei era pe locul

trei ca importan, dup Roma i Ale-

xandria. Creterea puterii Constantino-

polului, apariia nestorianismului i a mo-
nofîzitismului, precum i cucerirea arab
vor diminua importana acestui vechi

centrii cretin. Dup 1 054, Antiohia se va

menine în rândul Bisericii Ortodoxe

Rsritene. Antiohia va avea de suferit i
în timpul cruciadelor. în 1100, Patriarhul
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Ortodox din Antiohia va fi nevoit s se

retrag la Constantinopol, iar cruciaii

vor numi aici un patriarh latin. In pre-

zent, patriarhul ortodox de Antiohia îi

are reedina în Damasc, Siria. A existat

i un patriarh latin de Antiohia, îns nu-

mai cu numele. în afara patriarhului orto-

dox de Antiohia, titlul de
fc

Patriarh de

Antiohia' este purtat i de patriarhii unit

i cel monofizit.

J.M. >Jeale, A History of the Holy Eastern

Church, V. 1873; E.S. Bouchier, A Short

History of Antioch 300 B,C- A.D. 1268,

1921; G, Haddad, Aspects of Social Life in

Antioch in the Hellenistic Roman Period,

Chicago, 1949; R. Devreese, Le Patriarchat

d'Anlioche, depuis lapaix de Vtglisejvsqu'it

Ia conquete arabe. Paris, 1945; D. Attwater,

The Christian Churches of the East, 2 voi.,

Milwakee, 1961; G. Downey, Ancient

Antioch. Princeton. NJ, 1968; idem, A

History of Antioch in Syriafrom Selettcus to

the Arab Concjuest. Princeton, 1961; O.

Pasquato. Amioche de Syrie, în DECA, I, p.

150-154 cu bibliografie.

Antiohia, Sinodul de la

Sinodul de la Antiohia din 341 întrunit

cu ocazia sfinirii "Bisericii de Aur\ con-

struit de împratul Constantin în Antio-

hia. Este primul sinod din sec. al IV-lea

care a încercat s abandoneze teologia

niceean, prin formularea a nu rnai puin

de patru crezuri, toate deficitare din

punctul de vedere al credinei ortodoxe,

pentru a înlocui, pur i simplu, crezul de

la Niceea*. Au mai fost promulgate 25

de canoane disciplinare.

La Antiohia au mai fost inute alte dou
si noade, în 264 i 269. pentru a discuta

învturile propuse de Paul de Samo-

sata, care susineac lisus este un simplu

om în care s-a slluit Logosul divin im-

personal, negând astfel orice unire a celor

dou firi, divin i uman, în Hristos.

Sinodul din 269 condamn învturile

acestuia.

Mansi, II, 1759, col. 1305-1350; J. N. D.

Kelly, Early Christian Creeds, 1950; G.

Bardy, Paul de Samosate, Louvain, 1929, p.

283-352; F. L. Cross, ODCC, 1974, p. 65; M.

Simonetti, Antioche de Syrie, II Conciles. în

DECA, l; p. 154-156 cu bibliografie.

Antiohian, coala

coala antiohian sau coala de la An-

tiohia îi însumeaz pe Prinii antiohieni

a cror activitate s-a desfurat în ultima

jumtate a secolului al IV-lea i în prima

jumtate a secolului al V-lea la Antiohia.

Eusebiu de Cezareea ne informeaz {Ist.

bis., VII, 29) c Biserica din Antiohia

avea o instituie de învmânt unde se

studiau retorica i dialectica, alturi de în-

vtura sacr cretin. Cei mai de seam
reprezentani ai acestei coli au fost Dio-

dor* din Tars, Sf. loan* Hrisostom, Teo-

dor* de Mopsuestia i Teodoret* de Cyr.

Teologia propus de aceast coal este

complementar i uneori opus celei

alexandrine, propunând tendine aristote-

lice i istorice, în contrast cu teologia

alexandrin care era platonicizant i

mistic. Divergenele dintre aceste dou

coli se fac simite mai ales în contextul

controversei hrislologice din sec. al V-lea.

Tendina istoricizant a acestei coli a

determinat o accentuare deosebit a ome-

nitii lui Hristos, ceea ce implica o unire

nedeplin a celor dou firi, divin i

uman, în Hristos. Lucrurile s-au clarifi-

cat dup Sinodul ecumenic de la Efes

(431) prin condamnarea tendinelor nes-

toriene, apolinariste i eutihienc.

Dup condamnarea nestorianismului,

coala de la Antiohia pierde din reputaie

i intr în umbr. îns, în pofida condam-

nrii nestorianismului i a monofizi-

tismului, tradiia colii din Antiohia va fi
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preluat i perpetuat în colile de la

Nisibe i Edessa care vor reine tendin-

ele ereziilor nestorianâ i monofizit. La

Edessa, Ibas*, conductorul acestei coli,

va traduce în siriac operele lui Diodor i
Teodor. coala de la Edessa va înceta în

urma condamnrii nestorianismului de

ctre împratul Zeno la 489, iar activi-

tile ei vor fi preluate de o alt coal,
cea de la Nisibe, condus de Barsumas*.

Aici vor fi continuate studiile biblice, iar

Teodor va fi ridicat la rangul de interpret

prin excelen al cretinilor sirieni de r-
srit. In aceste coli va fi continuat stu-

diu] lui Aristotel i va fi întreprins o

larg activitate de traducere din greac în

siriac a filosofiei antice greceti. Aceste

coli vor contribui la transmiterea filo-

sofiei greceti în lumea arab, prin inter-

mediul creia va reveni în Europa.

Reprezentanii colii antiohiene au pus

accent deosebit pe folosirea Sf Scripturi

în fixarea doctrinelor dogmatice ale Bi-

sericii. Versiunile biblice în uz au fost

Septuaginta i Peshitta, adic traducerea

în siriac a Sf. Scripturi. Tradiiile exege-

tice ale acestei coli vor cunoate o dez-

voltare deosebit în opera Sf. Ioan

Hrisostom, a crui ortodoxie este neîn-

doielnic. Tradiia exegetic antiohian

va avea un impact deosebit asupra inter-

pretrii Sf. Scripturi. Isidor*, Nilus* i
Victor* de Antiohia l-au luat ca exemplu

pentru lucrrile lor exegetice pe Sf. Ioan

Hrisostom. în Apus. Ieronim* a avut le-

gturi cu aceast coal. Sf. Ioan* Cassian,

ucenic al Sf. loan Hrisostom a dus în-

vtura acestuia în sudul Galiei. în urma

condamnrii prin cele
4

Trei Capitole'

(544), promulgate de împratul Justi-

nian, a scrierilor lui Teodor, a tratatelor

lui Teodoret* împotriva lui Chirii* i a

scrisorii lui [bas ctre Maris, scrierile lui

Teodor au devenit obiect de interes în

Apus. Astfel, Sf. Ambrozie* va traduce

unele dintre comentariile acestuia la Sf.

Pavel. Influene ale colii antiohiene, în

spe a lui Teodor, se regsesc în Apus,

în opera lui Junilius Africanus* Instituia

regidaria, a lui Cassiodor*. Imtitutiones

divmaritm et saecularium Htterarum, i
în tendinele pelagiene. Mai regsim ast-

fel de influene în contextul dezbaterilor

din Africa de Nord, sec. al Vl-lea, în leg-

tur cu cele "Trei Capitole'. în cele din

urm, adopianitii din Spania dezvluie

o strâns asemnare cu hristologia Iui Teo-

dor. Chiar dac coala din Alexandria i-a

dovedit trinicia prin propovduirea unei

doctrine cretine autentic ortodoxe, nu tre-

buie neglijat nici contribuia colii antio-

hiene la dezvoltarea aceleiai doctrine.

J. Philip de Barjeau. L'Ecole exegetique

d'Arrtioche. 1898; J. H. Srawley, Antîochene

Theahgy, art. în Hastings, E.R.E., I, (1925),

p. 584-593; R.V. Sellers, Two Ancient

Christologies, 1940; Jaroslav Pelikan, The

Eniergence of the Catholic Tradition (100-

600), a 3-a retip., The University of Chicago

Press, Chicago and London, 1973; Cross,

ODCC, p. 66; Quasten, Patrotogy, III, p.

302-554, cu bogat bibliografie; I.G. Coman,

Patroiogie, p. 189-208.

Antipap

Antipap. Pretendent la scaunul papal, în

opoziie cu ocupantul legal ales al acestui

scaun. în primele opt secole sunt men-

ionai urmtorii antipapi: Novaian (sec.

al II Mea), susinut de partida catharilor

împotriva lui Comelius; Felix (sec. al

lV-lea) susinut de împratul Constan-

ius. Este inclus în lista papilor, iar în ca-

lendarul roman apare ca sfânt, Ursinus

sau Ursicinus, ales, hirotonit i numit

pap la moartea Papei Liberius, 366, ca

oponent al lui Damasus* (366-384); Eu-

lalius, hirotonit în acelai timp cu Boni-

faciu I, 418, ca succesor al papei Zosim;
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Laureniu, hirotonit împreun cu Sym-

machus, în 499, ca succesor al Iui Anas-

tasie II; Dioscur. ales i hirotonit în

aceeai zi cu Bonifaciu II , în anul 530;

Vigilius, care urma s-l înlocuiasc pe

papa Silverius; Eugenie, ales i numit

pap în septembrie 654, ca înlocuitor al

papei Martin I, întrucât acesta s-a opus

ereziei monotelite*. în întreaga istorie a

Bisericii Romei au existat aproximativ

35 de antipapi.

A. Mercati. The New List of Popes, în

Mediaeval Studies, IX, 1947, p. 71-80, cu-

prinzând lista papilor i a antipapilor. James

Barmby, Aniipopes, art. în Smith-Wace, I, p.

122-123.

Antipater de Bostra

Antipater a fost episcop de Bostra în

Arabia, menionat într-o circular a lui

Leo I. Este considerat de sinodul II de la

Niceea cu unul dintre prinii de seam ai

Bisericii din acea vreme. Antipater s-a

remarcat printr-o scriere polemic contra

lui Origen, respectiv contra aprtorilor

si Eusebiu i Pamfilie de Cezareea, din

care s-au pstrat fragmente. Dintre omili-

ile sale, dou s-au pstrat în întregime: la

Naterea Sf. loan Boteztorul i la Buna-

vestire. Au fost confirmate alte dou
omilii, despre femeia cu scurgere de sânge

i despre Sf. Cruce, iar alte patru omilii la

Naterea Domnului s-au pstrat în limba

armean. Este posibil ca unele din scrierile

lui Ipolit de Bostra s fie atribuite lui

Antipater. Gândirea hristologic lui

Antipater a fost influenat de Henoticon*.

Migne. PG 85, 1763-1796; P. Bruns,

Antipater von Bostra, în LACL, p. 36.

Antitactae

Antitactae* nume dat de Clement Ale-

xandrinul unei secte obscure, libertine de

sorginte gnostic (S/rom. NI, 526-529).

Dumnezeu, Creatorul universului, este

Tatl nostru natural i toate lucrurile pe

care El Ie-a fcut sunt bune. Una dintre

fpturile care îi datoreaz Tatlui exis-

tena sa, a dat natere rului, înlnuind

întreaga creaie în ru. De aceea, pentru

a-L rzbuna pe Tatl, cu toii trebuie s
ne opunem celui de al doilea creator,

adic, creatorului rului, înclcând po-

runcile acestuia. De exemplu, întrucât cel

de al doilea creator a spus: 'S nu s-

vârii adulter, trebuie s svârim adul-

ter împotriva poruncii Iui. Clement ne

informeaz c membrii sectei grupau

texte din Sf. Scriptur i le interpretau li-

teral. Ca atare, el îi acuz c perverteau

scripturile dup propria plcere.

Clement, Stromate III, 526-529; F.J.A. Hori,

Antitactae, art. în Smith-Wace, I, p. 123-124.

Antitrinitarism

Antitrinitarism sau antitrinitarianism,

denumire dat micrilor sectare, de

sorginte cretin, care resping dogma Sf.

Treimi. în primul secol este vorba de

ebionii*, grupare iudeo-cretin care

susinea c recunoaterea lui Hristos ca

Dumnezeu ar însemna o abandonare a mo-

noteismul ui. în sec. al Il-lea este vorba

de sectele gnostice, care îl considerau pe

Hristos doar ca simpl manifestare a lui

Dumnezeu. Modalitii monarhieni refuz

s admit existenta persoanelor sau ipos-

taselor divine în esena divin, în dum-

nezeire. La aceste grupri îi mai putem

aduga pe arieni. Micarea antitrinitar a

luat proporii mai ales dup Reform.

Primul care a scris împotriva Sf. Treimi a

fost Martin Cellarius, Despre lucrrile

lui Dumnezeu, 1527. O serie de anabap-

titi, printre care Hans Denck (n. 1495),

David Joris (n. 1501) etc. Nu au lipsit

nici martiri antitrinitari, cum este cazul
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medicului spaniol Michel Servetus cu lu-

crrile sale: De trinitate erroribus. 1531,

urmat de o retractare: Diatogarum de
trinitate libri duo, 1532, i apoi o reve-

nire Ia ideile sale anterioare antitrinitare:

Christianisnri restitutio, 1 553, care a dus
la executarea lui Ia Geneva. Micarea aiiti-

trinitarâ s-a extins în Europa întreag,

inclusiv în România, unde a fost înte-

meiat Biserica Unitarian.

Jaroslav Pelikan, The Emergence of the
Catholic Traditron, 1971. Anti-Trinitara-
rism, art. în The Westminster Dîctionary of
Church History, ed. by Jerald C. Brauer, The
Westminster Press. Philadelphia. 1971.

Antologia latin

Anfhologia latina este o culegere de texte

cuprinzând poemele minore latine de la

începuturi, pan în sec. VI, în care gsim
numeroi poei latini cretini. Lucrarea

este conceput în dou pri. Prima parte

cuprinde poemele descoperite în diverse

manuscrise, iar a doua, poemele desco-

perite în inscripiile eptgrafîce. Este
vorba de o lucrare deosebit de importan-
t, întrucât editeaz pentru prima dat
texte de mare valoare pentru istoria lite-

raturii poetice cretine.

F. Buecheler-A. Riese, Anfhologia Latina
sive poesis /afina supplementum, Leipzig,

1894-1906 cu supliment de E. Lommatzsch,
1926. Antologia a fost retiprit Ia Amster-
dam în 1972; E. Prinzivalli. Antho/ogie
latine. în DECA, I. p. 141; H. MUller. Antho-
logia latina, în LACL, p. 33 cu bibliografie.

Antologia Palatin

Anfhologia palatina este o culegere de
epigrame în limba greac, pstrate într-un

manuscris din sec. IX, Codex Paiatinus

23, de unde i numele. Coninutul este

divizat în 15 pri (în ediiile moderne

16) i cuprinde: Epigrame cretine din

sec. IV-IX, epigrame funerare, epigrame

de dragoste, epigrame votive etc. De
interes sunt epigramele Sf. Grigorie de
Nazianz i ale altor scriitori bizantini ca:

Agathias, Iulian, Macedoniu de Tesalo-

nic i alii.

C. Preisendanz, AP: Codex Paiatinus et

Codex Parisinus phototypice editi, Leiden,

1911; H. Stadtmttller, Anfhologia graeca
epigrammatum Palatina cum Plamtdea,

Leipzig, 1 894/1906; Text i trad. francez în

Les Bel Ies Lettres, Paris, 1960 i cont.; M.
Perraymond. Anthologie palatine, în DECA,
I, p. 142; A. Cameron. The Greek Anthology

from Meleager to Planudes, Oxford, 1993;

H. MUller, Anfhologia palatina, în LACL, p.

33-34 cu bibliografie.

Antonie cel Mare, Sf.

Antonie. Sf. (251-356), numit de Sf.

Athanasie* 'fondator al monahismului'.

S-a nscut la anul 251 în localitatea

Coma, in Egiptul de Mijloc, din prini
cretini. Dup moartea prinilor, el îm-

parte averea sracilor i se dedic vieii

ascetice în anul 269. Se retrage în deert,

unde, se spune c s-a împotrivit ispitelor

i a luptat contra demonilor care luau

înfiri de animale slbatice. La 305 se

retrage din singurtatea sihstreasc i
întemeiaz o comunitate de eremii. Dup
o perioad de cinci ani se retrage din nou
în singurtate. A sprijinit partida orto-

dox împotriva arienilor, colaborând

îndeaproape cu Sf. Athanasie*. Mrturii
despre viaa Iui se gsesc în Athanasius,

Vita Antonii. I s-au atribuit mai multe

lucrri pstrate în latin (Migne, voi. 40):

Cuvântri despre deertciunea lumii i
învierea morilor; Cuvântri ctrefiiisi
monahi etc. Sf. Ieronim menioneaz exis-

tena a apte scrisori ctre diferite mns-
tiri din Egipt {De viris illustribm, 88),
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care sunt probabil autentice. Cele 20 de

scrisori, pstrate prin intermediul limbii

arabe, nu aduc nimic nou i par a nu fi

autentice. Se stinge din via, pe Mun-

tele Cclzim lâng Marea Roie, în anul

356, în vârst de 105 ani. Este prznuit la

17 ianuarie.

CPG 2330-2350; Migne, PG 40, 972-1000;

G. Garitte, Leitres de S. Antoine, Version

georgienne et fragments coptes, Louvain,

1955; B. Steidle, Antonius Magnus Eremita,

SA 38, Roma, 1956; S. Rubenson, The

Letters ofSt. Anthany, Lund, 1990; Viaa Sf

Antonie de Athanasie, în PG 26, 835-978;

Sfîntul Atanasie cel Mare, Viaa Cuviosului

Printelui nostru Antonie, în Sfântul

Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a doua,

Scriitori i Prini Bisericeti, 16, traducere

din grecete, introducere i note de Pr. Prof.

Dumitru Stniloae, Editura Institutului Biblic

i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,

Bucureti, 1988, p. 191-245; învaturi

despre viaa morala a oamenilor i despre

buna purtare. în Filocalia, trad. D. Stniloae,

voi. I, Sibiu, 1946. p. 3-34; Quasten, Pa-

trology, III, p. 148-153; Altaner-Stuiber,

1980, p. 261 i urm., 276 cu bibliografie;

Tixeront, Patrotogie, p. 217-218; LG. Co-

man, Patrologie, III, 357-368; Cross,

Anthony, St, o/Egypt, în ODCC, p. 67-68; T.

Orlandi, Antoine, în DECA, I, p. 169; M.

Puzicha, Antonius der Einsiedler, în LACL,

p. 36-37 cu bibliografie.

Antonie Haghiograful

Autorul unei viei a Sf. Simeon Stilitul

sau Stâlpnicul, care pretinde c relateaz

evenimentele, ca martor ocular. Se pare,

totui, c aceast biografie este scris de

o persoan care nu a ignorat lucrarea

similar a lui Teodoret* i nici nu a avut

o experien nemijlocit a inutului i

tradiiilor antiohiene, unde a trit Sf.

Simeon. Este posibil ca ea s fi fost efec-

tuat, de un clugr pe nume Antonie, la

începutul sec. VI, pentru a dovedi auten-

ticitatea moatelor Sf. Simeon, despre

care nu se tie cu certitudine dac au fost

sau nu transferate, integral sau parial

doar, la Constantinopol din porunca îm-

pratului Leon I (411-474). Aceast lu-

crare a fost transmis i în traducere la-

tin în mai multe manuscrise.

Migne, PL 73, 325-334; CPG III, 6724; BHG
1682-1685m; H. Letzmann, Das Leben des

hi Symeon Stylites, TU 32, 4. Leipzig, 1908,

p. 20-78 text grec i latin; P.Peters, Si

Symeon stylite et ses premiers biographes,

AB 61, 1943, p. 29-71; M.G. Bianco,

Antoine, în DECA, l, p. 168-169; C. Schmidt,

Antonius, Haghiograph. în LACL, p. 37.

Antonie Hozevitul

Tritor la lavra palestinian Hozeva, din

Wadi el-K.elt, între Ierusalim i Ierihon.

A fost ucenic al Sf. George (t 625), care

a fost clugr la aceast mnstire i a

crui via o scrie. El evoc propria sa

convertire i dorina de a se retrage la

Raithu, datorit dispariiei printelui su
duhovnicesc i apoi din pricina alungrii

vieuitorilor hozevii de ctre perii care

au cucerit Palestina (620). Lui Antonie îi

mai este atribuit o culegere de minuni

svârite de Maica Domnului la Hozeva:

apte minuni ale Nsctoarei de Dum-

nezeu svârite la Hozeva. A decedat Ia

scurt vreme dup anul 630.

CPG 7985; BHG 669; BHG 1071; DHGE III,

col. 781; C. House, V\t Georg., în AnBolI 7,

1 888, p. 97-1 14, 336-359; D. Stiemon, Amoine

de Khoziba, în DECA, I, p. 170; C. Schmidt,

Antonius von Choziba, în LACL, p. 36.

Antonie Poetul

Antonie, poet latin a crui biografie este

total necunoscut. I se atribuie un poem,

intitulat: Poema ultimum sau Antonii

carmen adversus gentes, pstrat între

60



ANTONIE POETUL APELLES

operele poetice ale lui Paulin* de Nola.

nr. 32. Poemul este important prin infor-

maiile pe care ni le furnizeaz în leg-
tur cu diverse culte i practici pgâne.
Datorit valorii literare sczute, acest

poem nu poate fî atribuit lui Paulin. Se
consider c ar fi fost scris la sfâritul

sec. IV.

Migne, PL, 5, 261-282; CSEL, 30, 329-338;

CPG, 206; C. Morelli, L'autore del c.d
'Poema ultimum ' atthhuito a Paolino di

Nota, Didaskal, 1, 1912, p. 481-498; P.

Fabre, Essai sur ta chronologie de l'oeuvre

de Si. Paulin de Nole, Paris, 1948; L.

Dattrino, Antoine, în DECA, I, p. 169-170.

Antonie Studitul

Antonie Studitul a fost patriarh de Cons-
tantinopol între anii 974-980. A îmbr-
iat viaa monahal de tânr la mns-
tirea Studium, unde ajunge egumen i
apoi silicei al patriarhului de Constan-
tinopol. Este chemat s ocupe scaunul

patriarhal, dup ce un sinod îl depune pe

patriarhul Vasile Scamadrianul, deoarece

nu a voit s accepte politica imperial în

privina antipapii Francon. Ca patriarh,

Antonie continu viaa ascetic pe care o
îmbriase ca monah i se dedic acti-

vitilor de caritate. El abdic în anul 980
i decedeaz Ia scurt vreme. De la el a

rmas o remarcabil colecie de instruci-

uni fi sfaturi ctre monahii de la mns-
tirea Studium privind mrturisirea pca-
telor. Lucrarea sa dezvluie profundele

cunotine scripturistice i patristice pe
care le poseda. Pentru Antonie, adevra-
ta lumin i pace pot fi dobândite prin

dezrdcinarea patimilor i a înclinaiilor

rele. Acest lucru se realizeaz prin spo-

vedanie, cci cel care este smerit îi mr-
turisete pcatele, deoarece smerenia

decurge din spovedanie. Astfel, îmbri-
ând smerenia, este imposibil s nu fii

smerit fa de aproapele. Din aceasta se

nate buntatea, iar din buntate, iubirea,

iubirea fiind culmea Legii i a Profeilor.

Migne, PG 1 1 7, 892; Lequien, Oriens Chris-

tianus, I, 256; M. G6d£on, rTatpiapxtKai

rc'ivaKEq, 310-313; Instruciile lui Antonie au

fost publicate de A.RKeramens în Nea £i<bv,

II, 808-81 5; V. Grumel, Antoine le Studite, în

DSp, I, col. 719-720.

Apa Avraam

Apa Avraam (554-624), episcop de
Hermonthis în Egiptul de Sus i egumen
al mnstirii Phoibmmon. De la el s-a

pstrat o arhiv deosebit de bogat i in-

teresant, cuprinzând peste o sut de
ostraka în coptic, în mare parte scrisori,

testamentul su, dictat în copt i tradus

în greac, o carte de slujb, diverse obiecte

liturgice. Din materialele cuprinse în

acesta arhiv se poate deduce importana

deosebit pe care o avea un episcop pen-

tru viaa Bisericii i a societii, în su-

pravegherea i alegerea candidailor pen-

tru preoie. Episcopul era cel care admi-

nistra Sf. împrtanie sub forma vinului

i a pâinii.

W.E. Crom, Coptic Osiraca, London, 1902;

W.C. Ti II, Datierung und Prosopographieder

koptischen Urkunden am Theben, Viena,

1962; M. Krause, Apa Abraham von Her-
monthis, dis. de doct. , Berlin, 1962. L.S.B.

MacCoull, Apa Abraham, în ODB, [, p. 127.

Apelles

Apelles. Gnostic din sec. al 11-lea, ucenic

al lui Marcion*, pe care l-a însoit Ia

Roma. In urma unor neînelegeri îi p-
rsete magistrul i pleac la Alexandria

în Egipt, de unde revine la Roma. Dece-
deaz la Roma în jurul anului 180. Este

autor a dou lucrri: Silogisme i Re-
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velalii. Din prima sa lucrare au supra-

vieuit citate la Ambrozie* (De Para-

dise), iar cea de a doua s-a pierdui cu

desvârire. Spre deosebire de Marcion*

care propunea existena a dou principii.

Apel Ies afirm c exist doar un singur

principiu. Demiurgul este o fptur a lui

Dumnezeu, un înger, care a creat lumea.

Totodat, el respinge docetismul lui Mar-

cion. Dup el, I i sus Hristos nu este o fan-

tom. Trupul lui este real, dei nu l-a pri-

mit de la Fecioara Mria, ci la împrumu-

tat de la cele patru elemente ale stelelor.

La înlare, el a restituit trupul su celor

patru elemente. Despre Vechiul Testa-

ment, el susine c este o carte minci-

noas, plin de contradicii i fabulaii,

nedemn de crezare. De altfel, lucrarea

lui Silogisme a fost scris cu scopul de a

dovedi aceste lucruri. Profeiile nu sunt

adevrate, întrucât se contrazic. Apel Ies

accepta ca adevrate descoperirile fcute

de vizionara sectei* Filomena.

Eusebiu, fit. bis., 5, 13, 2-4, 5-7; A. Harnaek.

De Ape/lis gnosi monarchica, Leipzig, 1874;

E. Junod. Les attititdes d'Apelle, disciple de

Marcion l'egard de l'Ancien Testament. în

Aug. 22, 1982, p. 113-533; F. J. A. Hort,

Apelles, art. în Smith-Wace, I, p. 127-128;

Tixeront, Patroiogie, p. 76-77; Quasten,

Patrology, I, p. 272-274; I.G.Coman, Pa-

trofogie* III, pasim; C. Gianotto, ApeJle. în

DECA, I, p. 172; C. Markschies, Apelles, în

LACL, p. 37 cu bibliografie,

Aphtartodoceii

Aphtartodoceii sau aftartodoceii, mem-

bri ai unei secte monofizite aprute în

sec. al Vl-Iea. întemeietorul sectei a fost

Iulian*, episcop de Halicamas, de unde

i numele de Mulieni' sau Mulianiti'.

Adepii sectei susineau c, înc din pri-

mul moment al zmislirii, trupul lui

Hristos a fost prin firea lui incoruptibil.

neptimitor i nemuritor, dei acest lucru

nu l-a împiedicat s accepte suferina i
moartea ca act liber de voin. împotriva

acestei doctrine s-a ridicat Patriarhul

monofizit de Antiohia, Sever*, pe motiv

c este incompatibil cu credina în ade-

vrata omenitate a lui Hristos. Adepii

sectei au mai fost numii i phantasiastae

- fanteziti, întrucât au acceptat ideea c
Hristos a avut un trup aparent, ceea ce i-a

apropiat de docei.

Gieselcr, Monophysitarwn variae de Christi

Persana Opiniones, 1835; Philip Schaff,

Church History, III, 766 i urm.; R. Draguet,

Jutien d'Halicarnasse el sa controverse avec

Severe. 1924; P. Schaff, Aphtarthodocetae,

art. în Smith-Wace, I, p. 128; F. Cocchini,

Aphthartodacâtisme, în DECA, I, p. 174.

Apion

Autor al unui tratat la Hexaemerori, men-

ionat de ctre Eusebiu de Cezareea

printre autorii cretini ortodoci din acea

vreme care au scris împotriva gnosticilor.

Faptul c Eusebiu îi reine numele în

acest context, i-a determinat pe cercet-

tori s susin c tratatul su a avut un

coninut antignostic,

Eusebiu de Cezareea, Ist. bis., 5, 27; E.

Prinzivalli. Apion* în DECA, I, p. 174.

Apocatastaz

Doctrin potrivit creia, în eshaton. toate

fpturile, îngerii, oamenii i demonii, vor

avea parte de mântuirea final. Aceast

doctrin este specific religiei zoroas-

triene. Se regsete la Clement* de Ale-

xandria i mai ales la Origen*, iar dup
unii la Sf. Grigorie* de Nyssa. Sinodul

ecumenic de laConstantinopol din 543 o

condamn în prima anatem îndreptat

împotriva origenismului. Fer. Augustin*
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a atacat aceast învtur cu deosebit
fermitate. Mai recent în istorie, doctrina
este împrtit de unii anabaptiti, de
morav ieni, de christadelphieni i de unii

teologi i filosofi apuseni, între care
F.D.E. Schleiermacher. Apocatastaza
mai este cunoscut în zilele noastre sub
denumirea de universalism.

Chr. Lenz. RACh, 1, 510 i urm.; J. Danielou.

L'apocatastase chei saint Gregoire de Nysse
RecSR, 30, 1940, p. 323-340; G. MU I Ier
Origenes und die Apokatastasis, ThZ, 14,

1958, p. 174-190; Cross, Apocatastasis, în

ODCC, p. 69-70; R Siniscalco. Apoca/as-
tasis, în DEC A, I, p. 179-180.

Apolinarie, Claudius

Apolinarie. Claudius, apologet cretin
din sec. al 11-Iea. episcop de Hierapolis,

activ în timpul împratului Marc Aureliu
(161-180). Eusebiu de Cezareea ne
informeaz (Ist bis. 4, 27) c el a scris

mai multe lucrri, printre care un tratat

Despre Credina adresat lui Marc Au-
reliu; cinci cri împotriva grecilor; dou
cri Despre Adevr; dou cri împotri-
va evreilor i tratatele împotriva ereziei

frigienilor (montanitilor). Tot lui îi este

atribuit o lucrare Despre Pati, în care

Apolinarie se declar împotriva modului
în care quartodecimanii fixau data Patelui.

Migne, PG 5, 1285-1305; pentru fragmentele
care au supravieuit, vezi: M. J. Routh.
Reliqiwe sacrae, 1, ed. 2-a, p. 1 55- 1 74 i J. C.
T. Otto, Corpus Apologetarum Christia-
norum, IX, 1872, p. 479-495: A. von
Harnack, Geschichte der altchristlichen
Literatur bis Eusehius I, Leipzig, 1893, p.

243-246; R, Cântai amessa, Ostern in der
Alten Kirche* Berna, 1981, p. 46 i urm.;
George Salmon, Apolinaris or Apo/inarius
Claudius, art. în Smith-Wace, I, p. 132-133:
A. Puech, Histoire de la litterature srecque
chretienne, II. p. 190; Quasten, Patrology, 1,

p. 228-229; I. G. Coman, Patrologie,
[, p.

327-328; V. Zangara, Apollinaire de Hiera-
polis, în DECA, I, p. 184-185 vezi i bibli-

ografia; R. Hanig, Apoliinaris von Hiera-
polis, în LACL, p. 41 cu bibliografie; W.
Kinzig, Apoliinaris (Apollinarius), Bischof
von Hierapolis, în RGG, 4, Aufl., Bd., 1

1998, p. 605.

Apolinarie de Laodiceea

Apolinarie de Laodiceea (310/5-390),
teolog sirian de cultur greac i episcop
de Laodiceea Siriei (360), autor al primei

mari erezii hristologice. S-a nscut la

Laodiceea într-o familie cretin, tatl
fiind prezbiter i gramatician. A fcut
studii clasice strlucite, urmeaz cariera
de grammaticus i rhetor. A fost prieten

apropiat al Sfântului Atanasie*, fapt pen-
tru care a fost exilat de episcopul arian

George din Laodiceea. Se altur Sf.

Atanasie în lupta împotriva arienilor,

pentru ca în cele din urm s sfâreasc
el însui prin a fi acuzat de erezie, czând
în monofizitism, i a fost condamnat la

Sinodul II ecumenic de la Constantino-

pol (381). Sf. Grigorie* de Nyssa com-
bate erezia Iui Apolinarie în Antirrhe-
ticos, în jurul anului 390.

Deosebit de prolific ca seriilor, Apoli-
narie este autorul unei opere vaste:

scrieri exegetice: Comentarii la Isaia,

Oseea, Maleahi i la ali profei, apoi la

Cântarea cmrilor. Ia Evanghelia dup
Matei, fo/Corintem, \aGa!ateni, laE/e-
seni. Ia Romani; scrieri apologetice:

Contra lui Porfiriuy lucrare considerat
de Ieronim* ca fiind

fc

cea mai preioas
dintre operele sale' (De viris illustrihus

104); Despre adevr împotriva lui Iulian

Apostatul i a filosofilor greci; scrieri

polemice: Contra lui Eunomiu de Cmc
i Contra lui Marcel de Ancyra: Contra
lui Origen i Dionisie al Alexandriei etc.

Din aceste lucrri nu s-a pstrat nimic.

£1



APOLINARIE DE LA0D1CEEA

Scrieri dogmatice; pentru pstrarea aces-

tor scrieri, ucenicii lui Apolinarie le-au

atribuit altor scriitori cretini, astfel: O
mrturisire de credin pe larg, atribuit

Sf. Grigorie* Taumaturgul; O cuvântare

la Epifcmie, intitulat: I. Hristos e unul;

2. Despre întruparea Cuvântului lui

Dumnezeu i 3. Profesiune de credin

ctre împratul Jovian, atribuite Sf. Ata-

nasie; Demonstraia întruprii lui Dum-

nezeu dup chip si asemnare, reconsti-

tuit dup Antirrheticos al Sf. Grigorie

de Nyssa; fragmente hristologice din

operele lui Apolinarie se gsesc în di-

verse florilegii. Opere poetice: imne li-

turgice pentru preamrirea lui Dum-

nezeu. Corespondena cuprinde patru

scrisori adresate Sf. Vasile* cel Mare.

Apolinarie susine unirea desvârit

între dumnezeirea i omenitatea lui Iisus

Hristos, unire prin care nu se las nici o

posibilitate de slbire a noii identiti,

care devenea Logosul prin întruparea Sa.

Pentru Apolinarie, nu trebuia s existe

decât o singur entitate personal, deoa-

rece Logosul se unea, nu cu omul întreg,

trup i suflet, ci numai cu trupul, adic,

trupul i sufletul iraional sau animal,

fr suflet raional, al crui loc a tbst luat

de ctre Logos. Aa a îneles el primul

verset din Evanghelia dup loan: 'i

Cuvântul trup s-afcut '. Acest lucru tre-

buia s fie aa, deoarece dou fiine per-

fecte n-ar putea produce prin unire o ade-

vrat unitate, ci o fiina hibrid, un prin-

cipiu al transcendenei, relevând absurdi-

tatea unei astfel de idei. Totodat, Apo-

linarie argumenta c prezena sufletului

raional ar fi angajat temeiul libertii de

alegere între bine i ru i, prin urmare,

posibilitatea de a pctui. Iisus Hristos

trebuia s fie tar pcat, pentru a putea

mântui lumea. Astfel, fcând confuzie

între natur sau fire i persoan, Apoli-

narie va susine celebra formul, consi-

derat monofizit: mia physis tou iheou

iogou sesarkomene - o singurfire întru-

pat a lui Dumnezeu Cuvântul în esen,

Apolinarie înva: a. deplina unire a

dumnezeirii i omenitii lui Hristos; b.

deplina dumnezeire a lui Hristos i c.

evitarea unui progres moral în viaa lui

Hristos. Obiecia de baz a Ortodoxiei

împotriva lui Apolinarie pornete de la

ideea c dac Iisus Hristos nu a fost i

om desvârit, el nu putea fi exemplu

perfect pentru noi i nu ar fi putut mântui

întreaga fire uman, ci numai elementele

spirituale.

Apolinarie s-a rupt de Biseric în jurul

anului 375, iar împratul va interzice cul-

tul public apolinarian. Pe lâng condam-

narea din partea sinodului II ecumenic

(38 1 ), ideile apolinariste au fost condam-

nate i la diverse sinoade locale: Sinodul

de la Alexandria din 362 i cele de la Ro-

ma din 374 i 380, sub papa Damasus*.

Migne. PG 33, 1313-1538: A. Ludwig,

Apollmarios Laodicemis, Metaphrasis psal-

morum. Bibi. Teubneriana, Leipzig, 1912; I.

Rucher. Floriiegium Edessenum Anonymunu

Miinchen, 1933, 25, 47-50; C. A. Raven,

Apollinaris/n. An Essay on Christology ofthe

Early Church, Cambridge, 1923; E.

Muehlenberg, Apollinaris von Laodicea,

Gottingen, 1969; F.L. Cross, Apollinarius, în

ODCC, p. 72-73; Tixeront, Patrologie. p.

191-196; Altaner-Stuiber, Patrologie, 313-

315, 614; Quasten, Patrology. III, 377-383

cu bogat bibliografie; I.G. Cornan, $i Cu-

vântul trup s-a fcut. Editura Mitropoliei

Banatului, Timioara, p. 31 i urm.; Ch.

Kannengiesser, Apallinaire de Laodicee, în

DECA, I, p. 185-188, cu bibliografie; K.

Spoerl, The Liturgical Argument in Apolli-

narius: Help and Hindrance on the Way to

Orthodoxy, în Harvard Theological Review

91, 1998, p. 127-152; G. Feige, Apollinaris

von Laodizea, în LACL, p. 41-42 cu biblio-

grafie; C. Kannengiesser, Apollinarius von

Laodicea, în RGG, 4. Aufl., 1999 h Caraza.

Hristologia sinodului IV ecumenic de fa

64



APOLINARIE DE LAODICEEA APOLLCJNIUS, ACTELE LUI

Catcedon in preocuprile teologilor romano-

catolici i protestani din vremea noastr i
punctul de vedere ortodox, (tez de doctorat)

Editura Episcopiei Sloboziei i Clrailor,

2000, p. 44 i urm.

Apolinarie (tatl)

S-a nscut la Alexandria, la începutul

sec. IV, într-o familie cretin, primind o

educaie aleas. Devine profesor de gra-

matic la Berytus (Beirut), de unde se

retrage, dup o vreme, la Laodiceea în

Siria (Latakia). Aici se nate fiul su
Apolinarie. Atât tatl, cât i fiul s-au aflat

în relaii de prietenie cu sofitii pgâni
Libaniu i Epifanie din Petra, frecven-

tând cursurile acestuia din urm. Pentru

c au recitat in public un imn închinat lui

Bacchus, cei doi au fost excomunicai de

ctre Teodot, episcopul de Laodiceea, în

timpul cruia Apolinarie tatl slujea ca

preot, iar fiul su era cite. Paralel cu

acestei funcii, Apolinarie tatl a predat

gramatica, iar fiul retorica. Au fost repri-

mii în Biseric, dup ce s-au cit de fap-

ta lor, îns succesorul lui Teodot, epis-

copul George de Laodiceea, reînnoiete

excomunicarea.

Apolinarie tatl, este cunoscut în special

pentru activitatea sa literar. Prin edictul

din 362, Iulian Apostatul interzice cre-

tinilor s mai studieze literatura greac.

Pentru a suplini acest gol, Apolinarie ta-

tl se angajeaz s rescrie Scriptura dup
modelul literaturii greceti. Astfel, el re-

scrie, în 24 de cri, istoria Vechiului

Testament pân la urcarea pe tron a lui

Saul, în hexametri homerici, în maniera

II iadei. Acest vast poem a fost intitulat:

Arheologia ebraic. Evangheliile i Epis-

tolele Noului Testament au fost adaptate

sub forma dialogurilor socratice. Majo-

ritatea lucrrilor sale s-au pierdut. Au
mai supravieuit doardou scrieri, Christvs

Patiens, în 2601 de versuri, plasat între

lucrrile Sf. Grigorie* de Nazianz, i o

versiune a Psalmilor în hexametri home-
rici. Totodat, el a selectat subiecte lirice

i dramatice din Sf. Scriptur pe care Ie-a

prezentat în maniera lui Pindar i Euri-

pide, Lui Apolinarie tatl, îi mai este atri-

buit un tratat de gramatic: xpitftiotviKw

Turco). Detalii privind activitatea literar

a Apolinarie tatl au fost furnizate de

istoricii Socrate* i Sozomen*, infor-

maiile acestuia din urm fiind îns mai

demne de crezare.

Sylburg (ed.), Melaphrasis Psalmorum,

Heidelberg, 1596; Migne, PG 23; Socraîe,

Ist. bis., 46, 3, 15-16; Migne, PG 67, 361-

364,

4

1 7-424; Sozomen, Ist. bis. ,5,18; 6, 25;

Migne, PG 67, 1269-1277, 1630-1631; H.

Lietzmann, Apollinaris von Laodicea und
seine Schule, Tiibingen, 1904, p. 1-3, 9-10,

44-46, 150-152; P. Battifol, La littâraiure

grecque. Paris, 1901, p. 288-289; E.M.
Young, Apollinaris, în Smith-Wace, I, p. 133-

134; E. Cavalcanti, Apollincure (le pere), în

DECA. 1. p. 188.

Apolinarie Sidonius

Sidonius Apolinarie

vezi

ApoIIonius, Actele lui

Actele lui ApoIIonius sau Documentele

privind ptimirea lui ApoIIonius. ApoIIo-

nius a fost senator roman, martir i filo-

sof cretin din timpul împratului roman
Commodus (180-185). Acuzat c este

cretin, a fost judecat de Perennis, pre-

fectul Praetoriului din Roma i decapitat,

în timpul procesului în faa senatului, el

apr credina cretin. Modul de argu-

mentare amintete de scrierile apolo-

geilor cretini. A. von Harnack consi-

der aceste acte ca fiind 'cea mai nobil

apologie a cretinismului care ne-a fost

transmis din antichitate'. Eusebiu face
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un rezumat al acestor acte (Ist. bis., 5, 21,

2-5). Sf. Ieronim îl consider al doilea

Printe bisericesc latin în ordine crono-

logic (De Script. Ecci 42).

F. C. Conybeare, The Armenian Apology and

Acts ofApoUonius and Other Momiments of

Early Christianity, London, 1894; Max,

Prinz von Sachsen, Der heilige Mârtyrer

ApoUonius von Rom. Eine historisch-kritis-

ehe Studie, Mainz, 1913 (cu traducere în lati-

n); A.W. Haddan, ApoUonius, în Smith-

Wace, I, p. 140; Quasten, Patrotogy, I, p.

183-184; V. Saxer, ApoUonius, în DECA, I,

p. 189.

Apolloniu de Efes

Apoloniu din Efes este cunoscut ca scri-

itor antimontanist din Istoria lui Eusebiu

care citeaz apte fragmente din tratatul

acestuia împotriva montanitilor; Adver-

sus Cataphrygas. Este numit Apoloniu

din Efes pe baza unei mrturii dat de

autorul anonim al tratatului Praedeslina-

tm> care îl numete episcop de Efes.

Deoarece Eusebiu nu face nici o meni-

une în acest sens, cercettorii consider

informaia din Praedestinatus ca fiind

netemeinic i îl plaseaz în general în

Asia Mic, sub denumirea ApoUonius

Antimontanistul. Fragmentele meniona-

te de Eusebiu au o valoare deosebit

întrucât ne dau date despre viaa prozaic

dus de Montanus i cele dou profetese

ale sale: Maximilla i Priscilla i despre

modul în care i-au pus capt zilelor, i

anume, spânzurându-se, informaie pre-

luat i de Ieronim*. Acelai Ieronim ne

informeaz c cea de a aptea carte din

tratatul lui Tertulian* De Ecstasi, astzi

pierdut, fost îndreptat împotriva lui

Apolloniu.

Eusebiu de Cezareea, Ist. bis., 5, 18, 2,3*4,5,

6-10, 1 1; 5, 18, 1 , 12; Ieronim, De vir. ///., 40;

P. de Labriolle, Les sources de Vhistoire du

montanisme, Paris-Fribourg, 1913, p. 78-82;

E. Venables, ApoUonius, în Smith-Wace, I, p.

135; F. Scorza Barcellona, ApoUonius

d'Ephâse, în DECA, I, p. 189; B. Windau.

ApoUonius, Antimontanist, în LACL, p. 44.

Apologet

Apologet. Nume dat scriitorilor cretini

care i-au asumat responsabilitatea de a

apra pe temeiuri raionale credina cre-

tin i de a o recomanda cercurilor din

afara cretinismului. Ei au aprat cre-

dina mai ales împotriva pgânismului i

a iudaismului, i aceasta, nu numai prin

cuvânt, dar i prin fapt, refuzând s adu-

c jertfe i s se închine zeitilor pgâne,

între apologei se numr: Quadratus*,

Aristide*, Ariston* de Pella, Sf. Justin*

Martirul i Filosoful, Miltiade*, Apoli-

narie*, Meliton de Sardes*, Taian*

Asirianul, Teofil al Antiohiei*, Atena-

gora* Atenianul, Hermias*, Rhodon*,

Teofil*, Bacchylos*, Policrat*, Alexan-

dru* al Ierusalimului, Tertulian*, Minu-

ciu Felix*. Apologeii aparin perioadei

în care cretinii au ptruns în clasele so-

ciale educate, când se lupta pentru drep-

tul la existen a cretinismului. Scrierile

apologetice au forme diferite; scrisori,

îndemnuri, dialoguri sau tratate i ca

atare sunt inegale ca extensiune i inten-

sitate doctrinar. Apologeii s-au con-

fruntat cu filosofia greac pgân i re-

prezentanii ei, pe de o parte, i cu obiec-

iile din partea iudeilor, pe de alt parte,

în primul caz, ei s-au strduit s dove-

deasc specificul religiei cretine i ca-

racterul ei raional. în ceea ce privete

obieciunile iudeilor, apologeii au cutat

rspuns în profeiile Vechiului Testament

referitoare la Hristos, argumentând divi-

nitatea Lui în relaie cu monoteismul i

elaborând totodat doctrina despre Lo-

gosul divin.
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Migne, PG, 6; J. C. T. Otto, Corpus Apolo-

getarum christianorum saeculi secundi. 9
voi.. Jena. 1847-1872; E. J. Goodspeed, Die

ltesten Apologeten. G&ttingen, 1914; Apo-
logeii de limb greac, traducere, note i
indice de T. Bodogae, Olirnp Cciul i D
Fecioru, în Prini i Scriitori Bisericeti, voi

2, Editura Institutului Biblic i de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureti, 1980

Quasten, Patrology, l, 186-253; I. G. Co-
man, Patrologie, I, p. 211-521; M. Pelle-

grino, Gli apologei greci del II secolo.

Roma, 1947; Idem, Studi su /'antica apolo-

getica, Rorna, 1947; J. Dantelou, Message
evangelique et cuiture hellenistique. Paris,

1961; M. Pellegrino, Apologistes, Apolo-

getique, în DECA, I, p. 190-191; M. Fie-

drowicz, Apologie, în LACL, p. 44-45 cu

bibliografie.

Imeyer, 388). Dei nu a avut o influen
masiv în Apus, Aponiu a fost cunoscut

de Grigorie* cel Mare i Beda* Vene-

rabilul (Quasten).

Migne, PLS, I, 800-1031; CPL 194; J. Witte,

Der Kommentar des Aponius zum Hohen-

liede, (diss.), Erlangen, 1903; B. de Vregille-

L. Neyrand, Apponius, Commentaire sur Ie

Cantique des Cantiques. lome III (livres

IX.XII), SCh., 430, Paris, 1998; U. Morrica,

Storia della letteratura latina cristiana, III/ 1 ,

Torino, 1932, p. 990, 997 i urm.; A.G.

Amatucci, Aponio, în EC, 1, 1948, p. 1669 i
urm.; A. Grillmeyer, Christ in Christran Tra-

dition, I, ed. 2-a, London, 1975, p. 384-388:

Quasten, Patrology, IV, p. 565-566 cu biblio-

grafie; B. Studer, Aponius, în DECA, I, p. 191-

192; H. Ktfnig, Apponius, în LACL, p. 48.

Aponiu

Aponiu, scriitor latin, autor al unei Expo-
sitio in Canticum Caniicorum, despre

care se crede c a fost scris la Roma la

începutul sec. V. Despre Aponiu s-a su-

gerat c a fost de origine din Rsrit sau

irlandez din sec. VII. Analiza textual i
a preocuprilor autorului sugereaz ca

dat posibil a scrierii acestei lucrri

prima parte a sec. V. Aponiu a cunoscut

comentariul lui Ipolit* al Romei, care

urmeaz în interpretare tradiia alegoric

origenist, i prezint o interpretare hris-

tologic a Cântrii Cântrilor, punând-o

pe plan spiritual în legtur cu istoria

mântuirii (Quasten). El proiecteaz

coninutul acestui text în perspectiva

învturii cretine privind unirea dintre

Hristos i sufletul credincios sau ca unire

intim între Cuvântul i sufletul omenesc
ai lui lisus. învtura Iiristologic a lui

Aponiu, permite i mai mult ptrunderea

în Apus a hristologiei lui Origen, antici-

pând, într-un anume mod, Cur Deus
Homo a lui Anselm de Canterbury (Gril-

Apophtegmata Patrum

Apophtegmata Patrum. Colecie de sen-

tine sau învturi ale Prinilor din

Egipt, adunate, probabil, ctre sfâritul

sec. al V-lea. Colecia cuprinde înv-
turi, fapte i minuni ale celor mai de

seam ascei din deertul egiptean. Se

crede c înainte de a fi consemnate în

scris, în limba greac, aceste cuvinte sau

învturi au circulat în contextul unei

tradiii orale în limba copt. în secolul al

Vl-Iea colecia a fost aranjat în ordinea

alfabetic a prinilor citai. Cele mai

multe sentine sunt atribuite lui Pimen,

M acari e* Egipteanul i Antonie*. Exist

mai multe versiuni i în limba siriac.

Sentinele au fost traduse i în latin de

diaconul roman Pelagiu, devenit pap
între anii 556-561, ipodiaconul Ioan, pa-

pii între 561-574, diaconul Pascliasius i
stareul Martin de Dumio. Publicarea în

latin o datorm iezuitului Rosweyde,

Vitae Patrum. Aceast colecie este un

izvor nepreuit pentru istoria spirituali-

tii i a Bisericii cretine.
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Migne, PG 65, 71-440; Migne. PL 73-74; J-

C. Guy, Recherches sur la tradition grecque

des Apophthegmata Palrum, Bruxelles, 1962;

Palladiu, Histoire lausiaque, ed. de Dom

Cuthbert Butler, Cambridge, 1904; A.J.

Festugifcre, Historia monachorum in

Aegypto, Bruxelles, 1961; în siriac: P.

Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum, VII,

Paris, 1897; R. Draguet, Les cinq recensions

de J'Ascâticon svriaque de l'Abbe Isade,

CSCO, voi. 189, 290, 293 i 294, scrieri

siriene 120-124, Louvain, 1968; L.Leloir,

Paterica annemco a P.P. Mechitaristis edita

(1855) nune latine reddita, în CSCO voi. 353

i 361, Louvain. 1974 i 1975; Quasten,

Patrology, IU. p- 187-189, cu o bogat

bibliografie; I. G. Coman, Patrologie, III, p.

471-474; M. van Esbroeck, Apophthegmata

Patrunu în DECA, I, p. 192-193; J. Pauli

OSB, Apophthegmata Patrum, în LACL, p.

45-46 cu bibliografie.

Apostolic, Crezul sau Simbolul

Crezul apostolic sau simbolul de credin

sau mrturisirea de credin apostolic,

prezint, într-o expunere concis, înv-
turile principale ale Bisericii, de aceea

Quasten îl numete: 'compendiu de teo-

logie al Bisericii'. Nu se cunoate data Ia

care a fost redactat. Se pare c în forma

actual nu dateaz înainte de sec. al Vl-lea,

dei faptul c nu conine o teologie ela-

borat, c nu face referire i nu folosete

limbajul teologic elaborat la sinoadele

ecumenice, îl plaseaz cel puin înainte

de sinoadele ecumenice, dac nu chiar în

epoca apostolic. în secolul al IV-lea,

Rufin* scrie un comentar Ia simbolul

apostolic. El spune c apostolii, înainte

de a pleca la propovduire i inspirai de

Duhul Sfan, au crezut necesar s for-

muleze un scurt rezumat al doctrinei cre-

tine, în explicarea simbolului, Sf. Am-

brozie* împrtete aceast idee, sub-

liniind faptul c acesta este format din 12

articole, corespunzând celor 12 apostoli.

In sec. al Vl-lea întâlnim ideea c fiecare

articol aparine unuia dintre apostoli. Tn

Biserica Ortodox acest crez nu era cu-

noscut înainte de sec. al XV-lea. Arhi-

episcopul grec de Efes, Marcus Euge-

nicus, declar la Conciliul de la Ferrara

(1438) c Bisericile Rsritene nu cu-

noteau acest simbol i nici c ar aparine

apostolilor. Acest crez este folosit în pre-

zent doar de Bisericile cretine din Apus.

Din punct de vedere doctrinar, Crezul

apostolic reine elementele de baz ale

învturii cretine: credina în Sf. Trei-

me, hristologia, credina în Sfânta Bise-

ric i bineîneles credina în parusia

Domnului, când va judeca viii i morii.

Textul crezului: Cred în Dumnezeu cel

atotputernic i în Iisus Hristos Fiul Su
Unul-Nscut, Domnul nostru, care S-a

nscut din Duhul Sfânt i din Fecioara

Mria, care a fost rstignit sub Poniu

Pilat, afost îngropat i a treia zi a înviat

din mori care s-a înlat Ia ceruri i sta

de-a dreapta Tatlui, de unde va veni s
judece viiii morii; i în Duhul Sfânt, în

Sfânta Biseric, în iertarea pcatelor, în

învierea trupului, în viaa venic.

Einchiridion Symbolorum, coli. Dcnzinger,

Umberg, 1947, p. 1-14; A. Hahn, Bibliothek

derSymbote, ed. a 3-a, Breslau, 1897; Rufin,

Commentarius in Symbohtm Apostolorum,

Migne, P.L., 21, col. 337-373; A. C.

McGiffert, The Apostles' Creed, 1902;

Quasten, Patrology, I, p. 23-29, cu bogat

bibliografie; I.G. Coman, Patrologie, 1, p.

87-92.

Apostolic, Rânduiala

Rânduiala sau Regula apostolic. Docu-

ment din perioada primar, probabil

elaborat în Egipt, coninând instruciuni

i norme privind practica bisericeasc i

disciplina moral. Este numit astfel,

deoarece coninutul este atribuit aposto-
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Iilor, care au luat cuvântul la Sinodul

Apostolic, la care au participat Mria i
Marta. Este vorba de o compilaie fcut
de un necunosctor autentic al tradiiei

bisericeti, întrucât îr plaseaz pe citei

între diaconi i preoi. Textul a fost scris

în greac, în jurul anului 300, i s-a ps-
trat în traducere latin, siriac, copt,
etiopiana i arab.

J.W, Bickell, Geschichte des Kirchemechts,
1843, p. 107-132; T. Schermann <ed.), Die
altgemeine Kirchenordmmg, I, Paderborn.

1914, p. 12-34; fragmente în latin: E. Tidner
(ed.), Didascaliae Apostolorum Canonun
Ecclesiastrcorum Traditionis Apostol icae

Versiones Latinae. TU, LXXV, 1963, p. 107-

1 13; G. Horner, The Statutes of/he Apostles
or Canones Ecclesiastici, 1904 (cuprinde
versiunile arab i etiopiana cu trad. în

englez i trad. în engleza a versiunii în

copt); A. von Harnack, Die Quelien derso-
genannten Apostoiischen Kirchenordnung,
TU, II, heft 25, 1 886; Quasten, Patrology, H,

p- 1 19 i urm.; Altaner-Stuiber, 1980, p. 254
i urm cu bibliografie; Cross, Apostolic
Church Order, The., în ODCC, p. 75; B.
Steimer, Aposto/ische Kirchenordnung, în

LACL, p. 46.

Apostolic, Tradiia

Tradiia apostolic, document care de-
scrie detaliat riturile i practicile în sec.

al lll-lea, probabil ale Bisericii de la Ro-
ma, cunoscut dup o versiune etiopiana
sub numele: 'Rânduiala Bisericii Egip-
tene'. In 1906 sunt descoperite i alte

versiuni în bohairic, sahidic, latin i
arab. Autorul acestei scrieri a fost Ipolit*

al Romei, dup cum se poate descifra din
lista scrierilor sale spat pe statuia sa,

pstrat în Muzeul Vatican. Nu se cu-
noate originalul, îns textul este în

prezent reconstituit pe baza unui manu-
scris latin din sec. al Vl-lea.

J. Ludolf, Ad suam Historiam Aethiopicam
Commentarius, Frankfurt a. Main, 1691 (în

etiopiana); G. Dix i H. Chadwick (ed.), The
Treatise on Apostolic Tradiîion of St,

Hippolytus o/RomeJhe Alban Press, Lon-
don, 1992 cu bibliografie i îndreptri; Hip-
polyte de Rome, La Traditon apostolique
d'apres Ies anciennes versions, Sch., II bis,

inirod. trad. et notes par. B. Botte, ed. 2-a.

Paris. 1968; Cross, Apostolic Tradition, în

ODCC, p. 76-77; I.G. Coman, Patrologîe, I,

p. 514-518.

Apostolice, Canoanele

Apostolice, Canoanele. O serie de 85 de
canoane atribuite apostolilor, incluse în

cap. VIII, 47, din Constituiile aposto-
lice. Autorul este necunoscut, probabil
acelai autor din sec. al IV-lea care a
elaborat i constituiile. Un numr de 20
de canoane se întemeiaz pe canoanele
sinodului de Ia Antiohia (? 341). Primele

50 de canoane au fost traduse în latin de
Dionisie Exiguul*, fiind astfel încorpo-
rate în canoanele Bisericii de Apus.

F.X. Funk, Didascalîa et Constituiiones
Apostolorum, (1905), I, 564-593; J. Gau-
demet, Sources du droit de TEglise, Paris,

1985; I.G. Coman. Patrologie, I, p. 521;
Cross, Apostolic Canons, The., în ODCC, p.

75; B. Steimer, Apostolische Canones, în

LACL, p. 46 cu bibliografie.

Apostolice, Constituiile

Apostolice, Constituiile, colecie de legi

bisericeti, datând din cea de a doua ju-

mtate a sec. al IV-lea, probabil de ori-

gine sirian. Cea mai ampl colecie de
norme legislative i liturgice, constitui-

ile prelucreaz i combin, în cele opt

cri care o formeaz, elemente din Di-
dascalia Apostolorum*, Didahii* i Tra-
diia apostolic*. Astfel, primele 6 cri
sunt o amplificare a Didascaliei aposto-
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Iilor; cartea a 7-a, capitolele 1-32 prelu-

creaz materiale din Didahii; capitolele

33-49 conin formule de rugciuni, inclu-

siv rânduieli privind catehumenatul i
botezul (39-45) i o list a primilor epis-

cop! hirotonii de ctre apostoli (46).

Cartea a 8-a se ocup de problema haris-

melor (cap. 1,2), de rânduielile de hiro-

tonire (3-27) între care se afl i o litur-

ghie euharistic (6-15) i se încheie cu

diverse prescripii privind viaa comu-

nitii cretine la care se adaug cele 95

de canoane apostolice. Nu se tie cine

este autorul acestui document. Se crede

c ar fi un arian sau apolinarist, tritor în

Siria în jurul anului 380. Constituiile au

format obiectul cercetrilor conciliului

quinisexl din 692 care le respinge, cu

excepia canoanelor apostolice care au

fost traduse de Sf. Dionisie Exiguul*.

Migne, PG I, 555-1156; F.X. Funk, Di-

dascatia et Canat itutiones apostolorum,

Paderbornae, 1905; F.X. Funk, Die apostolrs-

chen Constitutionen, Rottenburg, 1 89 1 ;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 255 cu bogat bi-

bliografie; Tixerotit, Patrologie, p. 280-283;

I.G. Coman, Patrologie, I, p. 520-521; B.

Steimer, Apostofische Konstitutionen, în

LACL, p. 46-47 cu bibliografie.

Apostolici, Prini

Prini Apostolici. Denumire dat scrii-

torilor cretini din sec. I i prima parte a

sec, al II-lea. despre care se tie c au

fost în contact direct cu apostolii sau au

fost instruii de ucenicii direci ai acesto-

ra i a cror învtur poate fi conside-

rat ca ecou al propovduirii apostolice

(Quasten). Termenul a intrat în uz înce-

pând cu sec. al 17-lea, când J.B. Cotelier

adun într-o colecie scrierile urmtorilor

scriitori bisericeti: Barnabas*, Cle-

ment* Romanul, Ignaiu* de Antiohia.

Policarp
8
" al Smirnei i Herma*. Mai târ-

ziu, la colecie a fost adugat autorul ne-

cunoscut al Epistolei ctre Diognet* i

Papias* din Hieropolis. Scrierile prin-

ilor apostolici se apropie ca stil de cel al

epistolelor neotestamentare. Autorii au trit

în diverse pri ale imperiului roman, iar

operele lor au motivaii speciale. Rei-

nem în special preocuprile eshatologice

ale acestor scrieri, accentul deosebit pus

pe relaia personal cu Iisus Hristos i
dorina, adeseori mistic, nestvilit de

regsire a comuniunii cu El.

Migne, PG 1-2, V; O. Gebhardt, A. Hamack,

Th. Zahn, Patrum Apostolicorum Opera, 1-3,

Leipzig, 1875-1877; EJ. Goodspeed, Index

Pair ist icus sive Clavis Patrum Apostoli-

corum, Leipzig, 1907 (vocabularul Prinilor

apostolici); Scrierile Prinilor Apostolici,

traducere, note i indici Dumitru Fecioru, în

Prini i Scriitori Bisericeti, voi. I, Editura

Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureti, 1979 i reti-

prire în afara coleciei în 1995; D. Volter,

Die apostolischen Vter, 2 voi. Leiden,

1904-19 10;T.R Torrance, The Doctrine of

Grace in the Apostolic Fathers, 1948; L.W.

Barnard, Studies in the Apostolic Fathers and

their Background, Oxford, 1967; pentru doc-

trin vezi; Tixeront, Histoire des dogmes, I,

1905, cap. III, p. 115-163; Quasten, Patro-

logy, I, p. 40-42 cu bibliografie bogat; I.G.

Coman, Patrologie, I, p. 65-210; Cross,

Apostolic Fathers, The., în ODCC, p. 76.

Apringius de Beja

Exeget spaniol de la mijlocul sec. IV,

autor al unui Comentariu Ia Apocalips.

Nu este vorba de o lucrare strict origi-

nal, autorul bazându-se i pe surse cola-

terale, în special pe Tyconius*. Interesant

de reinut c Apringius nu proiecteaz

viziunea sa eshatologic în eshaton, ci ca

dimensiune a istoriei Bisericii. Pentru el

învierea celor drepi este învierea bap-

tismal prin credin, iar mia de ani esha-
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tologic este întreaga istorie a Bisericii.

Totodat, el nu încearc s elimine ati-

tudinea cretin antiroman, ci o reite-

reaz în sensul afirmrii concepiilor
curente la acea vreme c femeia care st
clare pe spatele fiarei este Roma, c
ruina Babilonului este în realitate ruina
Romei.

Migne. PLS 4, 1221-12248; CPL 1093; M.
Ferotin, Aprmgius de Beja, Paris. 1 900; A.C.
Vega. Apringii Tractatus in Apocalipsam, EI
Escorial, 1941; M. Simonetti. Aphngius de
Beja

y în DECA, I, p. 198-199; E. Reichert,
Aprmgius von Beja, în LACL, p. 48 cu
bibliografie.

Aquarieni

Aquarieni (în lat. aquarii de la aqua).
Nume dat de Augustin* i Philaster*

unor grupri sectare care foloseau la Sf.

Euharistie ap în loc de vin pentru raiuni
ascetice. Practica folosirii apei în loc de
vin la Euharistie a fost condamnat i de
Ciprian*. Teodoret* îi numete hydropa-
rastatae. Mai târziu au fost identificai

cu maniheii i condamnai ca atare.

Augustin, Haer., 64; Philaster, Haen 77, P.

BatifFol în Dictionnaire d'Archeologie Chre-
iienne et de Liturgie, ed. F, Cabrol i F.

Leclercq, (1907-1953), col. 2648-2654; R
Lebeau, Le vin nauveau du Royaume, Paris-

Bruges, 1966; F. Cocchini, Aquariens, în

DECA, I,p. 199.

Aquila

Aquila. Autorul unei traduceri a Vechiu-
lui Testament în greac, nscut la Sinope
în Pont probabil rud a împratului
roman Adrian (II 7- 138), ta timpul c-
ruia a trit. S-a convertit la cretinism în

timpul ederii sale la Ierusalim. întrucât
nu i-a prsit studiile astrologice, este

excomunicat. Se convertete la iudaism

i înva limba ebraic i exegeza biblic
rabinic. Traduce Vechiul Testament cu
scopul de a înlocui textul grec al Septua-
gintei care era folosit de cretini. Tra-
ducerea, încheiat probabil în 140, este
literali încercând s reproduc cât mai
exact textul ebraic. Dei, pe alocuri, este

neclar, datorit redrii literale a textului

ebraic, ea a fost acceptat de ctre Ori-
gen*, care a introdus-o în Hexapla, i de
Ieronim*.

F. Field, Origenis Hexaplorum quae super-
sunt,2vol

t Oxford, 1871-IS75; F.C Burkitt,

Fragments ofthe Book ofKings according to

the Tramlation of Aquila, 1897; W. P.

Dickson, Aquila, art. în Smith-Wace, I, p
150-151.

Ara

Ara. Scriitor sirian despre a crui via
nu cunoatem nimic. Este autorul a dou
lucrri: împotriva magilor i Scarabaei,
împotriva Iui Bardesanes*.

Ebedjesu, în Assemani, BO III, 230; Duval,
p. 346.

Arabici

Arabici. Nume dat de Augustin* (Haer,$3)
unei secte arabe din sec. al M-Iea, descris
i de Eusebiu (JsL bis., VI, 37), care
susinea c atât sufletul cât i trupul mor
împreun i sunt înviate împreun,
învtura lor a fost discutat i respins
la un sinod la care a participat i Origen.
Data sinodului este incert, probabil în

timpul domniei lui Gordian (238-244)
sau a lui Filip (244-249).

De Arabicorum Haeresi, în J. F. Budde,
Miscellanea Sacra, I, Jena, 1727, 538 i
urm.; J. Scherer, Entretien d'Origene avec
Heraclide, SCh 67, p. 30, 37; P. Nautin,
Origine. Paris, 1977, p. 94-96; F. Cocchini,
Arabiens, în DECA, I, p. 207-208.
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Arator

Arator. Poet latin din sec. VI, originar din

Liguria. A studiat sub îndrumarea lui

Laurentius, Arhiepiscop de Milan, i la

coala lui Deuterius. Este trimis în misi-

une în Dalmaia pe lâng Teodoric Gstro-

gotul în 526, când se impune în mod

deosebit datorit culturii i elocinei sale.

în timpul rzboiului lui Justinian împo-

triva goilor, merge la Roma, unde papa

Vigiliu îl hirotonete subdiacon, iar la

solicitarea acestuia compune i citete în

public poemul hexametric, intitulat His-

toria Apostolica ex Luca expressa sau De

actibus apostolorwu (titlu incert), în

dou cri. Lectura public a poemului a

început la 13 aprilie 544 i a durat apro-

ximativ patru zile. Poemul, centrat în

jurul vieii i activitii Sf. Apostoli Petru

i Pavel, a fost precedat de dou epistole,

în distih elegiac, una adresat stareului

Florinus i alta papei Vigiliu i se încheie

cu un distih adresat prietenului su

Partenie, Historia apostolica nu este una

din cele mai izbutite opere literare latine,

stilului poetic i limbajului lipsindu-le

supleea i imaginaia artistic.

Editio princeps Historia Apostolica, Milan,

1469; Migne, PL 68, 63-252, prefa i note

de Arntzen, 1769; R McKinley, CSEL, 72,

195
1
; A .

Ansorge, De Aratore veterum poet-

arum latmorutn imitatore, Brelsau, 1914; D.

Kartschoke. Bibeldichtung, Mtinchen, 1975,

p. 53-58; 72-74, 93-97; Tixeront, Patrologie,

p.474; Altaner-Stuiber, 1980, p. 499; S.

Constanza, Arator, în DECA, I, p. 208-209;

J. Schwind, Arator, în LACL, p. 48-49 cu

bibliografie.

Arbelae, Chronicon

Este vorba de o cronic scris între anii

550-560 de ctre Meshiha Zekha, cuprin-

zând istoria oraului Arbela, capitala

provinciei Abiadene din Persia. Primul

episcop al cetii a fost Mar Pequidas,

hirotonit de ctra Mar Addai*, apostol al

Domnului. La elaborarea lucrrii sale,

autorul a folosit Istoria bisericeasca a lui

Eusebiu de Cezareea. Multe din afirmai-

ile fcute de autor, au fost confirmate de

diverse documente istorice, dei unele

relatri prezint evenimente care par a fi

imaginare i neconforme cu istoria bise-

riceasc. De subliniat faptul c aceast

cronic afirm ca practic hirotonia prin

punerea mâinilor, iar în ceea ce privete

ritualul baptismal, svârirea Botezului

în numele Sf. Treimi. în legtur cu acest

document, exist i prerea c este un

fals care îi aparine orientalistului A.

Mingana (F. Rilliet).

A. Mingana, Sources syriaques, voi. I,

Miha-Zkha, Leipzig, 1907 i cu traducere în

german; E. Sachau, Die Chronik von

Arbela, ein Beitrag zur Kenntnis des ltesten

Christentums im Orient, Abh. d. Kgl. Preuss.

Ak.d. Wiss. Jahrg., 1915; Baumstark,p, 134-

135; Ortiz de Urbina, p. 210-211 cu biblio-

grafie.

Arcadie de Cipru

Arcadie de Cipru <t 640), arhiepiscop de

Constana în Cipru, autor al Laudatio S.

Georgii, lucrare care s-a pstrat în mai

multe manuscrise. Autorul meioneaz în

lucrare intervenia Sf. Gheorghe la eli-

berarea Bisericii de sub opresiunea arab

i persan. Alte viei de sfini au fost

redactate folosindu-se ca model Lauda-

tio, cum ar fi: Laudatio a Sf loan Vladi-

mir (BHG 2195). Sf. loan* Damaschinul

atribuie Laudatio Iui Arcadie, dei se

pare c ar exista anumite inconsecvene

în datare.

Migne, PG, 94, 1393-1396; CPG, III, 7983-

7984; K. Krumbacher, Der heilige Georg in

der griechischen Oberfieferung, Munchen,

1911, p. 78-81; J. Delehaye, Les Sainis
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Stylites, Bruxelles-Paris, 1928, p. LXVII-

LXIV i 238-271; A. Labate, Arcadius de

Chypre, în DECA, I, p, 210; G. Rowekamp,

Arcadius von Zypern, în LACL, p. 49.

Archaeus

Numele Iui Archaeus apare într-un frag-

ment pascal descoperit într-un manuscris

arab, ca fiind episcop de Leptis Magna
(Tripoli). Fragmentul afirmc duminica

este ziua învierii i ca atare ziua sfiint

când se srbtoresc i Pastile cretine. Se

pare c acest text aparine lui Irineu din

Lugdunum (Lyon).

Migne. PG 5, 1489-1490; H. Jordan, Werwar
Archm n ZNTW, 13, 1912, p. 157-160;

V Loi. Archaeus, în DECA, I, p. 211; R.

Hoffner. Archaeus, în LACL, p. 49.

Archelaus (Arhelau)

Archelaus. episcop de Charchara în

Mesopotarnia despre care se relateaz c
a avut dou dispute cu Mani* (Manes),

fondatorul maniheismului, în prezena

unor arbitri care au decis în favoarea lui.

Evenimentul i coninutul dezbaterilor

sunt menionate în Acta Archelai. Acest

document îi aparine îns, dup ultimele

cercetri, lui Hegemonius*, iar data scrie-

rii Iui este imediat dup primul sinod

ecumenic, deoarece autorul folosete ter-

menul de hnmoousios i înainte de 348,

deoarece Ciril* al Ierusalimului îl men-

ioneaz în catehezele sale (6, 20 i
urm.).

CPG, II, 3570; Routh, Reliquae sacrae, voi.

V. Oxford, 1848, p. 3-206; E.C. CowelL
Archelaus, art. în Smith-Wace, I, p. 152-153.

Quasten, Patrology. III, p. 353-358.

Areopagitul,

Areopagitul.

vezi Dionisie

Arianism

Arianism. Una din cele mai puternice

erezii din istoria Bisericii cretine, nu-

mit astfel dup numele întemeietorului

ei, Arie*. Este vorba, în principal, de o

erezie hristologic, întrucât neag divini-

tatea Iui Hristos i prezint în mod greit

relaia dintre Hristos i Tatl. întrucât

propovduiete o învtur eronat i
despre Duhul Sfan, putem spunec aria-

nismul pune în discuie întreaga dogm a

Sf. Treimi, de altfel dogma central a

cretinismului. Cearta arian nu a fost un

simplu rzboi al cuvintelor. învtura pro-

movat de arieni este o form subtil de

pgânism, care L-a înlocuit pe Hristos,

Logosul necreat. Fiul lui Dumnezeu, cu o

fptur creat, cu un semizeu. Totodat,

L-a separat pe Dumnezeu de lume, f-

când imposibil mântuirea prin Hristos.

Tensiunea pornete din Alexandria, Arie

câtigând o serie de adepi, printre care

cel mai de seam a fost Eusebiu* al

Nicomidiei*. Dup ce Constantin* cel

Mare îl învinge pe Liciniu (323) i ajun-

ge stpân peste întreaga lume roman,
contient de primejdia pe care o repre-

zenta tensiunea de la Alexandria, îl tri-

mite pe Hosius*, episcop de Cordoba,

pentru a împca cele dou tabere. Misiu-

nea eueaz, iar împratul Constantin*

convoac un prim sinod ecumenic care

se va ine la Niceea, 325. Erezia arian

este condamnat în unanimitate. Discu-

iile apar îns în momentul în care se

încearc modalitatea de expunere a cre-

dinei ortodoxe privind relaia dintre

Dumnezeu Tatl i Logosul divin, lisus

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sugerându-se

atât formula ek tfjg ovaiag vov Uarpog,

cât i termenul oioovGioq - deofiin cu

Tatl, sugestie adoptat nu fr mari ten-

siuni. Intrigile nu s-au încheiat. Atana-

sîe*, episcopul Alexandriei i campionul

sinodului de la Niceea, este trimis în exil
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în 339. La moartea lui Constantin (337),

partea de rsrit a imperiului este încre-

dinat Iui Constantin II, care îi încura-

jeaz episcopii s conceap un nou crez

care s-I depeasc pe cel de la Niceea,

fa de care Bisericile din Asia i cea siri-

an aveau unele ezitri. Cele cinci cre-

zuri, care au fost formulate, au un numi-

tor comun: opoziia fa de formula ata-

nasian i fa{ de crezul niceean i mai

ales fa de termenul ojioovGioq. La 341

are loc sinodul de la Antiohia inut în

Biserica de Aur. Biserica cretin se di-

vide acum în dou tabere: cea de Apus
accepta crezul niceean, iar cea Oriental

susinea c în crez nu trebuie s existe

nici un cuvânt nescripturistic. Uciderea

lui Constantin II (340) i intrarea prilor

de rsrit ale imperiului sub conducerea

Iui Constans, susintor al lui Atanasie,

schimb echilibrul. La insistenele lui

Constans, se ine un sinod la Sardica la

343» cu participarea unor episcopi din

ambele tabere. Sinodul a fost un eec,
întrucât nu s-a ajuns la nici o înelegere,

între 346-356, cele dou tabere, dei la

suprafa fcuser pace, se pregteau

pentru o nou confruntare. Atanasie s-a

întors din exil în aclamaiile publicului.

La Antiohia, Leoniu* împrtea în tai-

n idei ariene, iar la Roma decedeaz

papa luliu, aprtor al crezului niceean i
este urmat de Liberius, un personaj lipsit

de fermitate. între timp, este asasinat i
Constans, sprijinitorul Iui Atanasie, de

uzurpatorul Magnentius. Venirea la tron

a lui Constantius nu a fost de bun augur

pentru niceeni. Acesta îl ia ca sftuitor pe

Yalens, episcop de Mursa în Pannonia,

adept înfocat al arianismului. în conse-

cin Atanasie este alungat de armat din

Alexandria la 356, iar la 357 va fi redac-

tat, Ia Sirmium, primul crez arian, numit

de Ilarie* de Poitier 'blasfemia de Ia Sir-

miunv. In anul 359, sub presiunea impe-

rial, vor fî inute dou sinoade, unul de

episcopii apuseni, la Ariminum, iar altul

de cei orientali la Seleucia, i în con-

secin, crezul arian va deveni doctrina

oficial a imperiului, marcându-se prin

aceasta triumful arianismului. Reaciile

nu întârzie s apar. Arienii încep s se

dividâ în tabere. Unii încearc s duc
doctrina arian la concluziile ei logice.

Unii, printre care Aetius* i ucenicul su
Eunomiu* de Cizic, susineau c, dac
Fiul nu era Dumnezeu în acelai sens ca

Tatl, El nu îi poate fi nici asemenea.

Partida acestora poart numele de ano-

maei*. Alii, cum a fost Acaciu* de Ce-

zareea, afirmauc Fiul putea fî asemenea

Tatlui, de unde numele de homeeni*. O
alt grupare era cea condus de Vasile*

de Ancyra, succesoare a acelor conserva-

tori care s-au opus lui Atanasie. Toate

aceste grupri erau pregtite s accepte

termenul de ovala în legtur cu doctri-

na despre Dumnezeu. Temându-se s nu

cad în sabelianism, dac accept ter-

menul de âfiooixriog, aceste partide au

propus în schimb termenul 6/j.oiovcnog

-

asemenea la fiin cu Tatl. Aceast mi-
care de apropiere fa de crezul niceean a

fost numit semi-arianism. Arienii i ho-

mcenii au încercat s zdrobeasc defini-

tiv partida ortodox a niceenilor la sino-

dul de la Constantinopol din 360. Totui,

arianismul va intra în colaps odat cu

moartea împratului Constantius (361),

care Ie-a fost susintor. Atanasie revine

din nou la Alexandria i ine un sinod

reuind s ajung la reconciliere, El cere

arienilor moderai s recunoasc sinodul

de Ia Niceea i s resping arianismul. In

Apus, împratul Valentinian a restabilit

credina ortodox, în timp ce în Rsrit,

actul de restabilire a fost împiedicat o

vreme de împratul arian Valens. Ata-

nasie se stinge din via în 373. Lucrarea

sa a fost preluat îns de marii teologi
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capadocieni: Vasile* cel Mare, Grigorie*

de Nyssa i Grigorie* de Nazianz, care

deschid drumul victoriei credinei orto-

doxe. Aceasta va triumfa sub împratul

Teodosie, la sinodul al doilea ecumenic

de la Constantinopol din 38 1 . Arianismul

i semiarianisrnul au dinuit un rstimp

în rândul triburilor vizigote, ostrogote,

vandale, burgunde i longobarde. Prin

convertirea la credina ortodox a fran-

cilor (496), arianismul va fi treptat aban-

donat de triburile teutonice. El nu va dis-

prea definitiv din istorie, rbufnind în

variate forme în gândirea i scrierile unor

teologi i gânditori din Apus în sec. al

XVM-lea i al XVIII-lea. Arianismul din

aceste secole a fost urmat de antitrini-

tarismul protestant i apoi de unitaria-

nism.

H. M. Gwatkin, Studies in Arianisnu 1882;

ed. a 2-a 1900; idem, The Arian Controversv.

1889; P. Schnellmann, Der Anfang des aria-

nischen Streits, Helsingfors, 1904; G. Bardy,

Recherches sur saint Lucien d'Antioche et

son icole, Paris, 1936; Aloys Grillmeier, Le

Christ dans la tradiiion chretienne, traduit de

l'anglais par soeur Jean-Marie, o.p. et Mo-

nique Saint-Wakker, Les Editions du Cerf,

Paris, 1973, p. 215-225 etpassim; arianismul

englez: Nelson, Life of Bull, 1713; Abbey

and Overton, English Chvrch in the

Eighteenth Century, 1878, cap. VIII; Dale,

History of English Congregationalism, ed. a

2-a, 1907; F. J. Foakes-Jackson, Arianism,

art. în ERE I, p. 775-786; H.G. Opitz,

Urkimden zar Geschichte des arianischen

Streits, Berlin, 1934; E. Boularand, L'heresie

d'Arius et la foi de Nicee, l-II, Paris, 1972-

1973; M. Simonetti, La crisa ariana ml IV

secolo. Roma. 1975; R. Lorenz, Arius ju~

daizans? Untersuchungen zur dogmen-

geschichten Einordming des Ârius^ G6t-

tingen, 1979; R. Williams, Arius, Heresy and

Tradition, London, 1987; M. Simonett,

Arius, Arianisme, în DECA, I, p. 238-244; C.

Kannenkiesser, Arianisme, în J.-Y. Lacoste

(ed.), Dicîionnaire chtique de theologie.

Paris. PUF, 1998, p. 85-87.

Arie

Arie (256-336), ereziarh. Informaiile

biografice sunt în mare parte incerte. Se

crede c a fost libian de origine. Ucenic

al lui Lucian* de Antiohia. A fost hiro-

tonit diacon de Petru*, arhiepiscopul

Alexandriei (312), preot de Acchillas

(312-313), care l-a numit la biserica Sf.

Baucalis, una din principalele biserici

din Alexandria. Aici se impune ca predi-

cator i tritor. întrucât în predicile sale

propovduia o învtur neacceptat de

ctre Biseric, subordinaionismul, Ale-

xandru* al Alexandriei îi cere s renune

la ea. Acesta. refuz, iar Alexandru con-

voac un sinod la Alexandria la 318,

dup alii la 320, iar Arie este excomuni-

cat de toi cei aproximativ o sut de epis-

copi participani. Controversa se rspân-

dete cu repeziciune, iar Arie câtig
adepi, printre care Eusebiu al Nicomi-

diei*. Criza se extinde, ameninând inte-

gritatea imperiului. Dup sosirea lui în

Rsrit (sept. 324), împratul Constantin

cel Mare îl trimite pe Hosius* (Osiu) „

episcop de Cordoba, în Spania, la Ale-

xandria pentru a împca cele dou ta-

bere. Misiunea eueaz i în consecin
Constantin cel Mare convoac un sinod

ecumenic, la 325, care s-a inut la Ni-

ceea. Sinodul condamn învturile lui

Arie, iar el este trimis în exil în Illyria.

Este rechemat din exil la 334, probabil la

insistenele Iui Eusebiu* al Nicomidiei,

Atanasie primind porunca de a-1 reprimi

în Biseric. El refuz acest lucru. Arie a

decedat subit pe una din strzile din

Constantinopol la 336.

Opera lui Arie a fost relativ restrâns. A
scris câteva scrisori, lucrri în versuri i
proz i, probabil, omilii la Evanghelii i
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predici. Dintre scrisorile sale s-a pstrat

cea adresat lui Eusebiu al Nicomidiei,

una ctre Alexandru al Alexandriei, sub

forma unei mrturisiri de credin, alta

ctre împratul Constantin, tot sub forma

unei mrturisiri de credin. Au mai su-

pravieuit fragmente din opera sa Thalia,

scris în proz i versuri în metru sotadic.

în scrierile i propovduirea învturii

sale, Arie a fcut uz de opera lui Asterie*

Sofistul, considerat primul scriitor arian

(Quasten).

învtura lui Arie avea ca temei un prin-

cipiu raional care bloca de la bun în-

ceput înelegerea adecvat a adevratei

relaii dintre Dumnezeu Tatl i Dum-
nezeu Fiul. Argumentul su pornete de

la premiza c dumnezeirea trebuie s fie

necreat i nenscut, concluzia logic

fiind aceea c dac Fiul lui Dumnezeu,

Logosul, este nscut, atunci nu poate fi

Dumnezeu cu adevrat. El este altceva

decât prima din fpturile create de ctre

Dumnezeu din nimic i, deci, se deose-

bete substanial de Dumnezeu; este un

Dumnezeu secundar i de aceea a fost o

vreme când El nu a existat. El este Fiul

lui Dumnezeu nu în sens metafizic, ci

moral. Numirea de Dumnezeu îi este im-

proprie, deoarece singurul Dumnezeu
adevrat L-a adoptat ca Fiu în perspecti-

va meritelor Sale. întrucât este adoptat,

nu poate fi vorba de o participare la natu-

ra divin. Dumnezeu nu poate avea un

asemenea, adic, o alt fptur care s fie

asemenea Lui. Logosul este mijlocitor

între Dumnezeu i lume, instrumentul

creaiei. Duhul Sfânt este prima fptur

creat de Logos i cu atît mai puin

Dumnezeu.

CPG, II, 2021-2042 (scrieri ale lui Arie);

H.G. Opitz, Athanasius' Werke III, 1, 1-3

(Urkunde 1); 12-13 (Urkunde 6); Teodoret,

Ist. bis., I, 5, 1-4; H.G. Opitz, Urkunden zur

Geschichte des arianischert Streits, Berlin,

1934; E. Boularand, L'heresie d'Arius el ia

foi de Nicee, 1-11, Paris, 1972-1973; H.I.

Marrou, L'arianisme comme phenomene

alexandrin, în ORX, 1973, 533-542; M.

Simonetti, La crisa ariana mi IV secolo,

Roma, 1975; R. Lorenz, Arm judaizans?

Untersuchwgen zur dogmengeschichte

Einordung des Arius, Gottingen, 1979; R.

Williams, Arius, Heresy and Tradition, Lon-

don, 1987; C. Kannengiesser, The Bible and

the Arian Crisis, în P. Blowers (ed.), The

Bible in the Greek World of Late Antiquity,

Notre Dame, ND University Press, 1998;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 270, 602-603;

Quasten, Patroiogy, III, p. 7-13; I.G. Coman,

Patrologie, III, p. 77-82; Idem, i Cuvântul

trup s-aJacul, Editura Mitropoliei Banatului,

Timioara, 1993, p. 31 i urm.; M. Simonetti,

Arius, Arianisme, în DECA, I, p. 238-244; T.

BOhm, Arius, în LACL, p. 52 cu bibliografie.

Ariei

Ariei. a. Unul dintre conductorii chemai

de Ezra (Ezra 8, 16). Semnificaia cuvân-

tului în acest context este Meul lui El*.

b. Numire criptic dat Ierusalimului în

lsaia 29,1, însemnând ^cuptor-altar',

'jertfelnic' (cf. Iezechiel 43, 15).

c. în cartea gnostic Pistis Sophia domi-

n peste pedepsele de foc din iad. Ariei

înseamn, în acest context, 'cuptorul' sau

'arderea' lui Dumnezeu'. Uneori numele

a fost dat zeului Focului, Moloch. Intr-o

carte aparinând sectei ofite, citat de

Ipolit* (Haer. V» 14), Arie] este 'stpânul

vânturilor'.

S. Feigin, The Meaning of Ariei, art. în

Journal of Biblical Literature, XXXIX, 1920,

p. 131-137; W.F. Albright, The Babylonian

Temple-Tower and the Ahar of Burnt

Offering, ibidem, p. 137-142. C. R. North,

Ariei, art. în The Interpreter's Dictionary of

the Bible, Abingdon Press, Nashville, ISth

Printing, 1990, p, 218; F. J. A. Hort, Ariei,

art. în Smith-Wace, I, p. 1 59.
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Aristeas

Aristeas, presupus autor al unei epistole

greceti, adresat 'fratelui su', Philo-

crates. Autorul se prezint ca slujba la

curtea lui Ptolemeu II Philadelphus (283-

247 î.d.Hr.) i, dei susine c este grec,

se pare c a fost evreu elenizat. Cunos-
cut i sub numele de 'Scrisoarea

1

sau

"Epistola* lui Aristeas, cartea reine in-

formaii cu privire la traducerea miracu-

loas a Torei în limba greac. Scopul

nemrturisit a fost acela de a justifica

originea divin a Torei în faa pgânilor
greci, c traducerea a fost efectuat sub
inspiraie divin. Se crede c acest docu-
ment a fost elaborat între anii 200 î.d.Hr

i 33 d. Hr. Importana cr(ii rezid mai
ales în informaiile pe care le furnizeaz
despre întreptrunderea dintre cultura

greac i cea iudaic.

Textul crii editat de H. St. J. Thackeray, în

H. Swele, Introduciion to the Old Testament

in Greek, ed. a 2-a, 1905; H.G. Meecham,
The Oldest Version ofthe Bible, 1932; Idem,
The Letter ofAristeas, 1939; R. Tramontano,

La leftera di Aristea a Filocrate, Napoli,

1941 (text i traducere); A. Pelletier, Lettre

d'Aristâe a Philocrate, SCh. 89, Paris, 1962;

G. Zuntz, Aristeas, art. în I.D.B. I, p. 219-

221; R. Trevijano. Aristie (Lettre d% în

DECA, I, p. 226-227; A. Sand, Aristeasbrief

în LACL, p. 50-51 cu bibliografie; G.

Delling, Bibliographie zur judisch-helienis-

tischen und intertestamentarischen Literatur,

1900-1965, TU 106, Berlin, 1969, I9752 .

Aristide

Aristide din Atena (sec. II), filosof i
apologet cretin, autorul primei apologii

a cretinismului. Dup convertirea lui la

cretinism, Aristeas pstreaz toga de

filosof, aa cum au fcut Justin* i Ta-

tian*. Despre el avem informaii din Eu-

sebiu* de Cezareea (Ist. bis. 4, 3, 2 i 3)

i Ieronim* (De vir. UI. ,20). Textul Apo-
logiei sale, considerat pierdut, a fost re-

cuperat dintr-o versiunea armean de p-
rinii mechitariti i publicat la Veneia.

In 1891, o versiune siriac a fost desco-

perit Ia Mnstirea Sf. Ecaterina de pe
Muntele Sinai. Apologia a fost adresat,

se pare, împratului Hadrian (117-138),

dup cum ne informeaz Eusebiu, sau

împratului Antoninus Pius (138-161),

dup opinia lui Harris, traductorul tex-

tului siriac în englez. Aristeas afirm c
a ajuns la cunoaterea unui Creator i
Pronietor meditând asupra lumii i a ar-

moniei universului i susine c adepii

cretinismului au o cunoatere mai de-

plin a Iul Dumnezeu decât barbarii,

grecii i iudeii. El împarte omenirea în

patrii categorii: Barbarii, adoratori ai

celor patru elemente, care, alturi de om,
sunt opera Iui Dumnezeu. Grecii, adora-

tori ai zeilor, care prin slbiciunile i
infamiile ce le sunt atribuite nu pot fi

considerai fpturi divine. Evreii, care

merit respect pentru concepia lor mai

pur despre natura divin i pentru

moralitatea lor înalt. în cele din urm,
cretinii, care singurii împrtesc ideea

adevrat de Dumnezeu: "Mai presus de

toate neamurile lumii ei (cretinii n.t.) au

aflat adevrul".

J.R. Harris, The Apology of Aristides on
Behalf of the Christians from a Syriac Ms.

Preserved on Mount Sinai Edited with an
Iniroduction and Transtation. Wtth an

Appendix Containing the Main Portion of the

Original Greek Text by J. A. Robinson (Texts

and Studies, I, 1), ed. a 2-a, Cambridge,

1893; U. i D. Hagedorn, Ein neues Frag-

ment zu P. Oxy. XV 1778 (Aristide, Apo-
logie;, în Zeitschrift fiir Papyrologie und

Epigraphik 131, 2000, p. 40-44; J. Geficken,

Zwei griechische Apologeten, Leipzig und

Berlin, 1907, p. 3-27; C. Vona, Aristides,

Roma, 1950; R. van den Broek, Eugnoste

and Aristides on the Ineffable God: Know-
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ledge of God in the Greco-Roman World,

Leiden, L988; AItaner-Stuiber,I980, p. 64-

65; Tixeront, Patrologie, p. 44-45; Quasten,

Patrology, I, p. 191-195 cu bibliografie; I. G.

Coman, Patrologie, I, 246-259; P. Siniscalco,

Aristide, în DECA, I, p. 227; P. Pilhofer,

Aristides, în LACL, p. 51.

Aristion

Din Istoria bisericeasc a lui Eusebiu*

de Cezareea, care se bazeaz pe o infor-

maie furnizat de Papias*, aflm c
Aristion a fost, alturi de prezbiterul

Ioan, autoritatea primar privind tradii-

ile legate de Mântuitorul. Aristion nu tre-

buie confundat cu Ariston* sau Aristo de

Pella (m. 140), apologet cretin, de la

care Eusebiu preia o serie de date referi-

toare la revolta lui Bar Cochba. Cu toate

acestea, Sf. Maxim* Mrturisitorul îi

identific. Un manuscris armean din 986

îi atribuie 'prezbiterului Aristion', ulti-

mele versete din Marcu 16, 9-20. în pofi-

da acestui lucru, teoria potrivit creia

Aristion al lui Papias ar fi fost autorul

real ale versetelor deja menionate nu a

fost acceptat.

Eusebiu de Cezareea, Ist bis* 3, 39, 4; 4, 6,

3; F.C. Conybeare, Aristion the Author ofthe

Last Twelve Verses of MarK în The Expo-

sitor, ser. IV, VIII, 1893, p. 241-254; idem,

On the Last Twelve Verse of St. Mark's

GospeL în The Expositor, ser. V, II, 1895, p.

401-421; J. Chapman, OSB, Aristion, Author

of the Epistle to the Hebrews, în RBen.,

XXII, 1905, p. 50-64; Bardenhewer, I, p.448

i urm.; Cross, Aristion, în ODCC, p. 85.

Ariston de Pella

Ariston de Pella. Apologet cretin, autor

al unui tratat împotriva iudaismului, inti-

tulat: Discuie intre lason i Papisc de-

spre Hrîstos, lucrare din nefericire pier-

dut. Lucrarea a fost atacat de filosoful

iudeu Celsus în Discursul adevrat, con-

siderând-o 'vrednic mai mult de mil i
de ur'. Origen ne informeaz despre

aceast apologie (Contra Celsunu IV, 52)

i relateaz c ea descrie
fccum un cretin

ajutat de scrierile iudaice (Vechiul Tes-

tament) duce o disput cu un iudeu i
poate s dovedeasc c profeiile referi-

toare la Hristos i-au gsit împlinirea în

Iisus, pe când oponentul ine parte, în

controvers, iudeului în mod hotrât i
fr îndemânare

5

. Se crede c Ariston a

compus aceast lucrare în jurul anului

140. Exegeza alegoric folosit de autor

i faptul c Papisc a fost alexandrin, su-

gereaz ca Ioc de origine Alexandria.

Migne, PG 5, 1271-1286; J.C. Th. Otto,

Corpus apologetarum Chrisiîanorum saeculi

secundi, voi. IX, Jena, 1872, p. 349-363; A.

L. Williams, Adversus ludeos. A Bird's-Eye

View of Christian Apology uniii the Renais-

sance, Cambridge, 1935, p. 28-30; Barden-

hewer, I, p. 202-206; Quasten, Patrology, I,

p. 195-196 cu bibliografie; l.G. Coman,

Patrologie, I, p.259-263; V. Zangara. Ariston

de Pella, în DECA, I, p. 228; F.R. Prost-

meier. Ariston von Pella, în LACL, p. 51-52.

Armagh, Cartea de la

Armagh este un vestit centru arhiepisco-

pal din Irlanda de Nord, întemeiat, pro-

babil, de Sf. Patrick. Despre începuturile

acestui centru religios nu exist infor-

maii, dei a avut un rol de seam în

rspândirea i împmântenirea credinei

cretine atât în Irlanda, cât i în Anglia.

Cartea de la Armagh (Liber Ar[d]ma-

chanus) este un codice care dateaz din

sec. VIII-1X, cuprinzând o serie de docu-

mente cu un coninut divers, scrise

parial în irlandez i parial în latin. De

interes aparte sunt cele dou biografii

haghiografice, i anume, Viaa Sf. Pa-

trick i Viaa Sf. Martin de Tours, scris
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dc Sulpicius* Sever, i textul integrat al

Noului Testament în latin, dar care nu
conine versiunea Vulgata. Crile Nou-
lui Testament sunt aranjate în ordinea

urmtoare: Evanghelia dup Matei, Mar-
cu, [oan. Luca, Epistolele pauline. Epis-

tolele soborniceti, Apocalipsa i Faptele

Apostolilor. Codicele a fost scris de Fer-

domnach din Armagh (m. 845/6); prima

parte fiind scris între anii 807-808. în

perioada evului mediu manuscrisul a fost

folosit în cult i pentru depunerea de
jurmânt, iar dup Reform a intrat în

proprietate privat. Tn prezent se afl în

pstrare ia Trinity College în Dublin, din
aceast pricin mai este cunoscut i sub
numele de Codex Dublinensis.

Liber Ardmachanus: The Book of Armagh,
editat de J. Gwynn, cu introducere i apen-

dice. Dublin, 1913; J. Dunn, CE I, ediia

1907, p. 733 i urm.; P. Grosjean, Analyse du
Livre d'Armagh, în An. Boli., LXII, 1944, p.

33-41; Cross, Armagh, the Book of, în

ODCC, p. 88-89.

Arnobiu, Arnobiu Afer sau
Arnobiu de Sicca

Arnobiu (sec. III - IV), apologet cretin

de limb latin, menionat sub numele de
Amobius Afer sau Arnobiu de Sicca.

Activitatea sa atinge punctul culminant

în timpul domniei împratului Diocleian
(284*305). Ultima mare persecuie în-

dreptat împotriva cretinismului îl g-
sete predând retorica în oraul Sicca din

Africa Proconsular. Se convertete la

cretinism datorit mrturiilor multor

martiri cretini care au suferit chinuri i
moarte martirîc în timpul persecuiei ce

a urmat edictului de la Nicomidia, iar

dup leronim*, i a unui vis în care i se

atrgea atenia c trebuia s se supun lui

Hristos. Arnobiu îi îndreapt paii ctre
biserica cretin din Sicca, unde este

primit cu ezitare, cunoscut fiind pentru

atitudinea sa anticretin. Pentru a-i do-

vedi sinceritatea, Arnobiu compune tra-

tatul Adversus nationes, în apte cri,
lucrare în care apr cretinismul fcând
uz de cele mai alese izvoare filosofice:

Platon, Aristotel, Sofocle .a. Dei nu
citeaz Biblia i nici nu menioneaz vreun

scriitor cretin, analiza operei sale arat
c el a fcut uz de scriitori cretini ca:

Clement* Alexandrinul, Tertulian*. Mînu-
cius* Felix, Lactaniu*, care i-a fost i
ucenic, i c era familiar cu hermetismul,

neoplatonismul, oracolele chaldaice, Plo-

tin, Zoroastru i cu liturghiile mitraice.

Opera sa a avut un impact restrâns în se-

colut al IV-lea, fiind citat doar de lero-

nim, xm Decretam Gelasium*, din sec. al

Vl-lea, o plaseaz între apocrife.

Anumite aspecte doctrinare ale operei lui

Arnobiu suscit interes, deoarece ele nu
urmeaz liniile doctrinare tradiionale ale

teologiei cretine. Pentru el, Dumnezeu
este o fiin absolut transcendent, fr
vreo legtur cu fptura creat, incapabil

de mânie. In funcie de celelalte zeiti
pgâne, a cror existen nu este negat,

Dumnezeu este superior. Aceste zeiti
ocup un rang inferior, fr a fi identifi-

cate cu demonii, aa cum o fceau ceilali

apologei. Cât privete sufletul uman,
acesta este corporal, slab i neconstant,

ceea ce sugereaz c nu a putut fi creat de

ctre Dumnezeu i, ca atare, este opera

unei fiine inferioare lui Dumnezeu. Ne-
flind creat de Dumnezeu, sufletul nu este

nemuritor de la natur. EI dobândete
nemurirea prin cunoaterea adevrat a

Iui Dumnezeu. în contextul apologeilor,

Arnobiu ocup un loc aparte. El nu se

rupe definitiv de tradiia filosofic veche,

ci încearc s fac uz de logica acesteia

în afirmarea noii sale credine. Totodat,

el a încercat în mod subtil s acomodeze
vechea sa credin celei noi, cretine.
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Migne, PL 5, 349-1374; CPL, 93; C.

Marchesi, Corpus Scriptorum Latinorum

Paravianum, 62, Torino, 1934; F. Gabarrou,

Le latin d'Arnobe, Paris, 1921; E. Rapisarda,

Arnobios, Catania, 1945; P. Kraft, Beitrge

zur Wirkungsgeschichte des Alteren Arno-

bios, Wiesbaden. 1966; A. Sitte, Mytholo-

gische Quellen des Arnobius, Wien, 1970; A.

Viciano, Retorica, Filozofia y Gramatica en

el Adversus Nationes de Arnobios, Frankfurt

am Main, 1993; M.B. Simmons, A Religious

Conflict and Compeiition in the Age ofDio-

cletian, Oxford, 1995; H.C.G. Moule, Arno-

bius, art. în Smith-Wace, 1, p. 167-169;

Altaner-Stuiber. (1980), p. 183-185;

Quasten. Patrology, 1, p. 383-392 cu o bogat

bibliografie; I.G. Coman, Patrologie, (1956),

p. 88-89; Idem, Patrologie, II, p. 173-180; L.

Berkowitz, Index Arnobianus, Hildcsheim,

1964; Cross, Arnobius, în ODCC, p. 92; P.

Siniscalco, Arnobe de Sicca, In DECA, I, p.

254-256; R. Jacobi, Arnobiu der Âltere (von

Sicca). în LACL, p. 52-54 cu bibliografie.

Arnobiu cel Tânr

Arnobiu cel Tânr (sec. al V-lea), numit

astfel pentru a-l deosebi de Arnobiu de

Sicca. Nu posedm informaii precise

despre viaa i activitatea sa. Se crede c
a fost de origine din Africa. între 420 i
432 îl gsim Ia Roma, unde s-a retras din

pricina invaziei vandalilor. Rmâne aici,

ca monah, pân la moarte, probabil în

455. îi sunt atribuite urmtoarele lucrri:

Comentarii in Psalmos, Conflictus Ar-

nobii cum Serapione, Exposithmculae in

Evangelium, Liber ad Gregoriam in Pa-

lado constitutam i, probabil, Praedes-

tirtatas. în comentariul la psalmi, Arno-

biu face uz de interpretarea alegoric,

descifrând doctrina trinitari hristologi-

c i afirmând învtura cretin tradi-

ional referitoare la persoanele treimice.

Hristos este Dumnezeu deplin i om de-

plin. Conflictul dintre Arnobiu i Sera-

pion este în realitate un dialog în dou
cri. Serapion este un reprezentant al

monofizitismului. Sunt preluate temele

doctrinare tradiionale privind Treimea,

întruparea i problema Sf. Fecioare Mria,

dac este GeoxoKoq sau av8po7coToicoq,

adic Nsctoare de Dumnezeu sau Ns-
ctoare de om. Se întâlnesc aici citate din

diveri scriitori i prini bisericeti, dar

i eretici: Augustin*, Chirii* al Alexan-

driei, Nestoriu*, etc. Tratatul Praedesli-

natus a fost compus dup moartea lui

Augustin i combate învtura acestuia

despre har i predestinaie. Aceast lu-

crare este atribuit acum Iui Julian* de

Enclanum sau unuia din adepii acestuia.

Lui Arnobiu îi mai sunt atribuite i
lucrri haghiografice, între care Actus

Sylvestri.

Migne, PL 53, 239-672; în completare: PLS

III, 213-256; G. Morin, Etudes, textes,

decouvertes 1, Paris, 1913, p. 338-439; H.

von Schubert, Der sogenannte Praedes-

tinatus, TU XXIV, Leipzig, 1903; G. Marin,

Etude d'ensemble sur Arnobe le Jeune, în

RBen. 8, 1911, p. 154-190; J.G. Cazenove,

Arnobius, art. în Smith-Wace, % p. 170; Tixe-

ront, Patrologie, p. 371-372; Bardenhewer,

IV, p. 603-606; Altaner-Stuiber, (1980), p.

459 cu bibliografie; Cross, Arnobius Junior,

în ODCC, p. 92; B. Studer, Arnobe le Jeune,

în DECA, I, p. 254; K. Daur, Arnobius der

Jiingere, în LACL, p. 54-55 cu bibliografie.

Arsenie cel Mare

Arsenie cel Mare a fost una dintre cele

mai ilustre figuri ale monahismului

egiptean din deertul Scete în timpul sec.

V, când viaa monahal de aici tinde spre

adoptarea unei înfiri cenobitice. S-a

nscut Ia Roma în 354 i a decedat în 445

la Troia lâng Memfis, în Egipt. Dup
informaiile furnizate de Teodor* Stu-
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ditul. în encomionul su, Arsenie s-a ns-
cut inlr-o familie nobil i înstrit. A
fost educai în cultura vremii, dar i în cea

clasic. Vestea culturii sale deosebite a

ajuns la Constantinopol i l-a determinat

pe împratul Teodosie I s-l invite pentru

a deveni instructorul fiilor si. Un istoric

din sec. XII afirm c el a fost hirotonit

diacon în Biserica Romei, Dup 40 de

ani de activitate în cadrul palatului impe-

rial de la Constantinopol, Arsenie se

retrage în Egipt, devenind sihastru în

pustia Sketis, apoi la Troia i pe o insul

lâng Alexandria, pentru a reveni la

Troia. Teodor Studitul îl prezint ca pe

un monah rugtor dar care s-a îndeletni-

cit i cu munca. A esut, a cusul veminte
i i-a îndrumat pe discipolii i pe vizita-

torii si. O serie de relatri ale sale sunt

cuprinse în Apophiegnuita Patram

.

întrucât despre activ iatea lui literar se

vorbete destul de târziu, mai exact abia

în sec. XIV, se crede c lucrrile care

sunt atribuite unui oarecare clugr
Arsenie, trebuie puse sub seninul între-

brii. S-a descoperit, totui, în traducere

georgian, o scrisoare a Iui Arsenie a

crei autenticitate este neîndoielnic.

M igne. PG 65, 87- 1 08; PG 66, 1 6 1
7- 1 626; T

Nissen, Das Encomion des Theodoros Stu-

dites aujelcn heiligen Arsenios. BNJbb I,

1920, p. 241-262; L.-CI. Guy, Le centre

monastique de Scetâ au IVe et au dibui du \^

siecle. Prosopographîe et histoire, Disser-

laie de doctorat dactilografiat, Roma, 1963,

p. 154-158; L. Regault, Les Sentences des

Peres du desert, Collection alphabetique I,

Solesmes 1981, p. 23-26, 329; G, Garttte,

Une <Lettre de S. Arsene> en georgien.

Museon 68, 1955, p. 259-278; I. Forget,

Synaxarium Alexandrinum II, CSCO 90,

Scriptores arabici, 13. versio, Louvain, 1926,

p. 1 1 7-

1

1 8; J.-M . Sauget, Anine le Grand, în

DECA, I, p. 256-257.

Arsenie de Kerkyra

Arsenie, mitropolit de Kerkyra. S-a ns-
cut în Bethania, Palestina, în timpul

împratului Vasile 1. La vârsta de 12 ani

este trimis la mnstire. Studiaz la Se-

leucia i apoi la Constantinopol, unde

este numit iconom de ctre Patriarhul

Trifon (928-931). Este numit mitropolit

de Kerkyra în 933. Supravieuiete de-

vastrii oraului de ctre scii. Data morii

sale este pus în anul 956. Menionm,
totui, existena unei inscripii din anul

1669 în care se spune c relicvele Sf. Ar-

senie au fost aduse la biserica Sf. lacob

din Kerkyra în 869. Acest lucru ridic o

serie de întrebri cu privire la datarea

vieii Iui Arsenie. Este posibil ca data din

inscripie s fie greit.

Lui Arsenie îi sunt atribuite o serie de en-

komkt, cum ar fi: ]a Sf. Apostol Andrei,

Sf. Barbara, Sf. Mucenic Therinos din

Epir, precum i o serie de canoane i
poezii liturgice, ca de exemplu^ versurile

anacreontice la Sf. Pati care proiecteaz

srbtoarea învierii Domnului într-o per-

spectiv cosmic.

BHG 2044-2045; S. P&ridfcs, C Emereau,

Saint Arsene de Corfau, EO 20, 1921, p. 43 1-

446; A. Kazhdan, Arsenios, în ODB, I, p.

187.

Artemon sau Artemas

Artemon (sec. al III-lea), eretic adopio-

nist. Despre el se tie doar c în jurul

anului 235 se afla la Roma, unde propo-

vduia învtura sa antitrinitar, fapt

pentru care a fost excomunicat de papa

Zephyrinus (202-217). El susinea c
HsusHristosa fost om simplu, nscut din

fecioar i superior profeilor prin vir-

tute.

Eusebiu, Ist. bis. 9 V, 28; Epifanie. Haer.
y

LXV, 1, 4; Theodoret, Haer. Fab.
t

II, 4;
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Phillip SchatT, Artemon, Artemonites, art. în

Smith-Wace, I, p. 174; P. Nautin, Le dossier

d'Hippolyte el de Meiiton, Paris, 1953, p.

1 1 5-120; E. Prinzivalli, Artemon ou Artemas,

în DECA. I, p. 257.

Asarbus

Adept al micrii prisciliene, condamnat

la moarte i executat la Trevi în acelai

timp cu Priscillian* i ali câiva adepi.

Primul din tratatele de la Wiirzburg îl

prezint ca autor al unei libellus alturi

de Tiberian i ali colaboratori.

H. Chadwick, Priscillian ofAvila, TheOccult

and the Chansmatic in the Early Church,

Oxford, 1976, p. 47, 144 i urm.; S. Zincone,

Asarbus, în DECA, I, p. 258.

Asclepiu

Asclepiu a fost episcop în Africa în a

doua jumtate a sec. V. Ghenadie* spune

c a fost episcop la Baensi, dup alte

manuscrise: Gabaensi sau Vagensi. A
fost un predicator renumit i autor de

scrieri îndreptate împotriva arienilor i a

donatitilor.

P Monceaux, Histoire liitâraire de l'Afhque

chretienne, IV, Paris, 1912. p. 101; E.

Romero Pose, Asclepe. în DECA, I, p. 26 1 .

Asterie de Amasea

Asterie de Amasea (378/395-400/431),

episcop de Amasea în Pont, contemporan

cu Sf. loan* Hrisostom, de formaie so-

fist, renumit i pentru elocina sa con-

vingtoare i deosebit de vie. A urmat

cariera de avocat, pe care o prsete
pentru a deveni episcop. Opera sa tr-

deaz întrucâtva educaia clasic pe care

a avut-o, mai ales în retoric. Au supra-

vieuit dintre lucrrile sale 16 omilii i

panegirice la martiri, Ia care se mai

adaug înc alte dou predici descoperite

într-un manuscris de la Muntele Athos de

M Bauer. Un numr de omilii care i-au

fost atribuite, aparin în realitate lui As-

terie* Sofistul. In predica sa, Adversus

kcdendarum festum, inut în ziua de 1

ianuarie 400, el condamn obiceiurile i
abuzurile pgâne Ia srbtori. Una din

predicile sale, i anume; La martiriul Sf.

Eiifemia, este deosebit de important

pentru istoria artei cretine. Datorit con-

inutului i descrierii pe care o face ima-

ginii pictate a martiriului acestei sfinte,

aceast predic a fost citat de dou ori

cu ocazia celui de al aptelea sinod ecu-

menic de Ia Niceea (787), ca mrturie

preioas în favoarea cultului icoanelor.

Migne, PG 40, 163-478; CPG, 3260-3265;

H. Anderson i E.J. Johnson, Ancient ser-

nrons for modern times by Asterius of

Amasea, New York, 1904; Dumitru Fecioru,

Asterie ai Amasiei. Viaa i opera, art. în

B.O.R., 55, 1937, p. 624-694; Asterie al

Amasiei, Omilii i predici, trad. de Pr. D.

Fecioru, în Izvoarele Ortodoxiei, nr. 8, 1946;

M. Bauer, Asterios, Bischof von Amasea.

Sein Leben and seine Werke, WUrtzburg,

191 1;C. Datema, Asterius of Amasea. Ho-

melies I-XIV. Text, Introduceion and Notes,

Leiden, 1970; Idem, Les homeliesXV et XVI

d'Asterius d'Amasee, SEJG, 23, 1978-1979,

p. 63-93; G.J.M. Bartelink, Text-kritisches

zur sechsten Homilie des Asterius von

Amasea, Glotta, 53, 1975, p. 242-244;

Bardenhewer, III, 228-230; Altaner-Stuiber,

1980, p. 309; l.G. Coman, Patrologie,

(1956), p.188-189; Quasten, Patrology, III,

p. 300-301; S.J. Voicu, Asterius d'Amasâe, în

DECA, i; p. 281-282; W. Speyer, Asterius

von Amasea, în LACL, p. 55-56.

Asterie de Ansedunus

Asterie a fost episcop de Ansedun (sec.

IV-V) i autor al unei scrieri înc inedit.
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cu excepia a câteva fragmente care au

fost publicate, intitulat: Liber seu epis-

tola ad
'
Renatum monachum defugiendo

monatium colloquio el visitatione. Lu-

crarea denun abuzurile pricinuite de
coabitarea fecioarelor cu preoii i clu-
grii. Din manuscris se desprinde ideea

c Asterie a fost unul din ucenicii lui

Ieronim*.

CPL 642a; Liber ad Renatum Monachum, S.

Gennaro, CCL 85/1; G. Morin, Un curieux

inedit du IV*-V* sticle, RBen. 47, 1935, p.

101-113; E. Prinzivalli, Asterius d'Anse-

dunus, în DECA, I, p. 282 J. Lttssl, Asterius

von Anseduno, în LACL, p. 56.

Asterie Predicatorul

Asterie predicatorul este de fapt autorul

necunoscut al unei culegeri de 31 de

omilii la Psalmii 1-15 i 18, precum i al

unor omilii la Sf. Paii, care s-au pstrat

doar într-o form prescurtat sub numele

lui loan* Hrisostom. Alte fragmente se

gsesc în Catene la Psalmi. Predicatorul,

identificat mai înainte eronat cu Asterie

din Amasea sau Asterie Sofistul, a trit la

sfâritul sec. IV sau începutul sec. V în

Antiohia sau în împrejurimi. Regsim în

predicile sale nuanele retoricii asiatice,

iar exegeza sa conine termeni juridici,

ceea ce ne duce cu gândul c a fost edu-

cat în acest domeniu. Desluim în omili-

ile sale profunde cunotine scripturistice

(în omiliile sale sunt peste 1200 de citate

luate din psalmi). Totodat, el a cunoscut

i literatura apocrifa. întrucât întâlnim

dese referiri la astfel de texte, îns lipsesc

cu desvârire referiri la autori pgâni,

întâlnim la el o teologie nespeculativ,

îns minunat stilizat i plin de meta-

fore, în centrul teologiei sale se afl

descoperirea Dumnezeirii lui Hristos ca

esen a învierii. Asterie, confundat ade-

seori cu loan Hrisostom, i-a influenat pe

Leoniu* de Bizan, loan* Damaschinul,

pe Fotie* i pe George Clugrul (Ha-

martolos).

Asterii Sophistae commentariorum in

psalmos quae supersunt; accedunt aliquot

homiliae anonymae, M. Richard SO.S 16,

Oslo, 1956; E. Skard, Index Asterianus, Oslo,

1962; W. Kinzig, Asterius der Homiiet, în

LACL, p. 56-57 cu bibliografie.

Asterie Sofistul

Asterie Sofistul (sec. IIMV), filosof

sofist i teolog arian. Sf. Atanasie* ne

informeaz c Asterie era din Capadocîa.

S-a nscut în anul 270. înainte de con-

vertirea lui la cretinism a fost profesor

de retoric i a predat filosofia sofist. A
fost ucenicul lui Lucian de Antiohia*.

Apostaziaz în timpul persecuiei lui

Maximian, rstimp în care magistrul su
sufer moarte martiric. Este considerat

primul scriitor arian. Arie va face uz de

scrierile sale în respingerea doctrinei

niceene. Dei Atanasie îl leag de Eu-

sebiu* de Nicomidia, Marcellus* ne in-

formeaz c el a temperat întrucâtva po-

ziiile ariene, ceea ce a fcut ca Philos-

torgiu* Arianul s îl acuze s ar fi falsifi-

cat învtura lui Lucian de Antiohia.

Lucrarea lut de baz este Syntagmation,

din care se pstreaz doar câteva para-

grafe în scrierile lui Atanasie i Marcel-

lus* de Ancyra. Comentariile i omiliile

la psalmi care i-au fost atribuite, aparin

unui alt Asterie, numit Asterie* Predi-

catorul.

G. Bardy, Asterius le Sophiste: R. H. E.

22(1922), p. 221-272; M. Richard, Symbolae

Osloenses, Fasc. Supplet, XVI, 1956; Idem,

Asterii Sophistae commentariorum in Psal-

mos quae supersunt. Oslo, 1956; G. Bardy,

Recherches sur saint Lucien d'Antioche et

son ecole. Paris, 1936, p, 339-357; E. Skard,

Index Asterianus, Oslo, 1962; Altaner-
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Stuiber, p, 270 i urm., 289; Cross. Asterius,

în ODCC, p. 100; Quasten, Patrology, IU, p.

194-197: M. Simonetti, Asterius leSophisle,

în DECA. I, p- 282-283; W. Kinzig, Asterius

derSophist (von Kappadozien), în LACL. p.

57-58,

Atanasian, Crezul

Crezul Atanasian sau Simbolul de cre-

din atanasian. Mrturisire de credin

concis, folosit cu precdere în Biserica

din Apus, atribuit, pân în sec. al XVII-lea,

marelui teolog ortodox Atanasie* cel

Mare. A fost redactat In limba latin, ver-

siunea greac, fiind o traducere. Mai este

numit Symbolian 'Quicumqne vuit' -

"Cine vrea...', dup primele cuvinte din

text. Se deosebete ca stil de Crezul

apostolic* i de cel niceean*, întrucât in-

clude i anateme. Data scrierii este

acceptat ca fiind perioada anilor 381-

428, bau nu la mult timp dup 428, iar

locul, undeva în Gal ia de Sud, probabil

în inutul Lerins. Ca autor, au fost suge-

rate diverse personaliti cretine, ca de

exemplu: Sf. Ilarie*, Vinceniu* de Le-

rini, Eusebiu* de Vercelli, Vigilius, Ful-

geniu* de Ruspe i Martin* de Bacara.

Prerea cea mai apropiat de adevr pare

a fi sugestia c autorul acestui crez a fost

Sf. Ambrozie*. Unii cercettori îl pun pe

seama unor sinoade provinciale. Textul

este format din 40 de sentine ritmate i

se refer la doctrina despre Sf. Treime i

la întrupare. A fost introdus în Orologiul

grec în 1780, tar adaosul 'Filioque", i

apoi în crile de cult ruseti. In limba

român, Onicumquc a fost tradus i pla-

sat la sfâritul Psaltirii Scheiene, în sec.

al XVl-lea. De-a lungul anilor a mai fost

tradus i studiat de cercettori ca: Ni-

colae Iorga, Dragomir Demetrcscu,

loan Mihlcescu, Nicolae Chiescu,

Isidor Todoran, Trai an Seviciu etc.

Mitropolitul Nestor Vornicescu îi dedic

un amplu studiu.

Mignc, PG 28, 1582-1583: Migne, PL 88.

585A i urm.; J. N. D. Kelly, The Aihanasian

Creed, The Paddock Lectures for 1962-1963.

(1964); Altaner- Stuiber, p. 253 i urm., 277;

Quasten. Patrology, III, p. 32-33, cu biblio-

grafie; Mitropolitul Nestor Vornicescu.

Simbolul Quicumque. zis i 'atanasian \ în

Primele Scrieri patristice în literatura noastr,

sec. IV-XVI, Craiova, 1984, p. 433-463.

Atanasie cel Mare, Sf.

Sf. Atanasie cel Mare (295-373) a fost

unul dintre cei mai de seam episcopi

care au condus Biserica cretin din Ale-

xandria. S-a nscut la Alexandria în anul

295 sau 296. unde este instruit în cultura

clasic i în teologic, probabil chiar la

coala catehetic din localitate. A fost

hirotonit diacon în 319 de ctre Alexan-

dru*, episcopul locului, i devine secre-

tarul su. în aceast calitate, îl însoete

pe Alexandru la primul sinod ecumenic

de la Niceea (325), unde se impune în

disputa împotriva arienilor. La moartea

lui Alexandru (328), îi succede la tronul

episcopal. întrucât refuz s fac orice

compromisuri cu partida arienilor. îi

atrage ura acestora. Sunt rspândite îm-

potriva lui o serie de calomnii- împratul

Constantin îi poruncete s-l reprimeasc

pe Arie, revenit din exil, în comuniunea

Bisericii. Atanasie refuz. Dumanii si

se adun la un sinod în Tyr (335) i îl

depun din treapt, pentru ca nu dup mult

timp împratul însui s-l exileze Ia

Treveri, în Galia. Revine în scaunul epis-

copal din Alexandria în 337, dup moar-

tea împratului Constantin. Oponenii

si, strâng îns rândurile i îl depun din

nou din treapt la Sinodul de la Antiohia

(339). Atanasie se retrage Ia Roma. Papa

luliu I convoac un sinod la Roma (34 1 ),
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care îl achit de toate acuzele, iar sinodul

de la Sardica (343) îl repune în treapt.

Nu se poate întoarce la Alexandria decât

în 345, dup moartea episcopului Gri-

gorie din Capadocia, instalat de adver-

sarii si. Ajunge la Alexandria în 346.

Intre timp ocrotitorul su, împratul
Constans, decedeaz (350). Noul împ-
rat, Constantius, care stpânea peste în-

treg imperiul roman, susintor al aria-

nismului, convoac un sinod la Arles

(353) i un altul la Milano (355), unde îl

condamn pe Atanasie i îl înlocuiete cu
un oarecare George din Capadocia. Ata-

nasie prsete scaunul episcopal pentru

a treia oar. De aceasta dat se retrage

printre clugrii din deertul egiptean.

Rmâne printre clugri timp de ase ani,

când revine din nou la Alexandria, în

timpul împratului Iulian, care recheam
pe toi episcopii aflai în exil. Se dedic
pacificrii taberelor semiarian i orto-

dox, inând, în acest scop, un sinod la

Alexandria (362). Iulian nu dorea ca pa-

cea s domneasc printre cretini, în con-
secin ci îl expulzeaz pe Atanasie prin

decret imperial, numindu-l "distrugtor

al pcii i duman al zeilor". Iulian moare
în 363. iar Atanasie revine pe tronul epis-

copal, îns nu pentru mult vreme. Va fi

din nou exilat de împratul Valens în

365. El se retrage într-o cas în afara ce-

tii, unde rmâne patru luni de zile. Lo-
cuitorii Alexandriei îl amenin( pe îm-
prat cu rscoala. Temndu-se de con-

secine, împratul Valens îl recheam pe
Atanasie. De aceast dat, el rmâne în

scaun pân la moarte, în ziua de 2 mai

373, dedicându-i întreaga putere de
munc pentru întrirea i promovarea
crezului niceean. Biserica Ortodox îl

prznuiete la 1 8 ianuarie, împreun cu

Sf. Chirii* al Alexandriei. Aducerea
moatelor Sf. Atanasie la 2 mai.

In pofida unei viei nespus de zbuciu-

mat, Atanasie a lsat motenire o oper
deosebit de bogat. Majoritatea lucrrilor

sale au ca obiect lupta pentru aprarea
credinei niceene. El supune argumentele
exegetice i dialectice ale oponenilor si
unei analize critice, scrupuloase, dove-
dindu-le netemeinicia. Ajutat de vastele

sale cunotine scripturistice, teologice i
filosofice, el a izbutit s pun pe temelii

solide credina cretin ortodox. Prin

scrierile sale apologetice i. mai apoi,

prin biografia sau viaa Sf. Antonie, el a

creat noi forme literare.

Scrierile Sf. Atanasie pot fi împrite în:

a. apologetice, b. dogmatico-polemice. c.

istorico-pohmice. d. exegetice, e. asce-

tice i f. coresponden.
a. Tratatul Contra pgânilor - combate
cultul, credinele i mitologia pgân, în

spe a elinilor, respingând adorarea

naturii i panteismul. Este un preludiu la

lucrarea Despre întruparea Logosului i
se contureaz ca o replic la renaterea

pgânismului, dup proclamarea creti-

nismului ca religie permis. Despre
întruparea Cm>ânfu/ui-Logosi/h(i este o
completare a celui dintâi i expune cre-

dina Bisericii primare despre mântuire.

Tratatele au fost scrise cu certitudine

înainte de 3Î8, întrucât nu abordeaz
problema ereziei ariene.

b. Trei Cuvântri contra arienilor, scrise

probabil în jurul anului 358. Prima cu-

vântare rezum doctrina arian, aa cum
este prezentat de Arie în Thalia, i apr
definiia sinodului de la Niceea, care

afirm c Fiul este venic, necreat i pro-

priu ousiei Tatlui. Adâncete, totodat,

problema Logosului, cauzele întruprii

Lui, problema relaiilor intertrinitare, cu
ample referiri scripturistice. în cea de a

doua cuvântare schieaz doctrina în-

dumnezeirii: 'Logosul s-a fcut trup spre a

face pe om capabil de îndumnezeire' (II,
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56, P.G. 26, 268), specific Bisericii

Ortodoxe. Despre întrupare i contra

arienilor, a crui autenticitate este îndo-

ielnic datorit expresiei:
c
un singur

Dumnezeu în trei ipostase', care nu i-ar

putea aparine. Despre întrupare contra

lui Apolinarie^ Cuvânt mai mare despre

credin, Expunerea credinei, Simbolul

atanasian. Cinci dialoguri despre Sfânta

Treime i doua dialoguri contra mace-

donenilor, Pseudo-Atanasie: De Trini-

tate, UbriXII- neautentice.

c. Apologie contra arienilor - un bogat

documentar cuprinzând acte i docu-

mente oficiale referitoare la arianism i

la criza arian, redactat dup revenirea

din cel de al doilea exil (357). Apologie

ctre împratul Constaniu (357), în care

se apr de acuzele care îi erau aduse.

Apologie desprefuga sa, scris în acelai

an, respinge învinuirea de laitate. Istoria

arienilor ctre monahi (358), în care îl

atac pe Constaniu, acuzându-l c este

duman al lui Hristos.

d. Comentarii la Eclesiast* Cântarea

Cântrilor, Psalmi, din care s-a pierdut

cea mai mare parte. Ctre Marcellin de-

spre explicaia Psalmilor - relev carac-

terul mesianic i evlavios al psalmilor.

Comentariu la Geneza, unele fragmente

de comentarii la Exod. Iov, Matei, Luca,

I Corinteni i o Sinops a Sfintei Scrip-

turi, care îns nu este autentic.

e. Viufa Sf Antonie, scris probabil în

357, preuit pentru informaiile privind

viaa Sf Antonie, fenomenul monahal în

general i pentru fondul sapienial pe

care îl dezvluie. Prin biografia Sf An-

tonie, Sf. Atanasie a creat un nou tip de

biografie care va sluji de model pentru

întreaga hagiografie greac i latin de

dup el. Tratatul Desprefeciorie prezint

un subiect la care Sf Atanasie a revenit

de mai multe ori, dup cum ne infor-

meaz Fer. Ieronim (De vin Ui 87).

Acest tratat este obiect de disput, dac

este autentic sau nu. Cu toate acestea* el

rmâne o pies deosebit de important

pentru istoria ascetismului. La acest ca-

pitol am putea aduga predicile sale care

abordeaz diverse tenie,

f în corespondena sa, Sf Atanasie a

abordat, nu atât probleme personale, cât

mai ales doctrinare i oficiale. De aici

interesul deosebit pe care scrisorile sale

îl prezint. în acest grup reinem scriso-

rile sau epistolele festale (pascale), scri-

sori sinodale, dou enciclice, una ctre

episcopii Bisericii de pretutindeni, iar

alta ctre episcopii Egiptului i Libiei. La

acestea se adaug scrisori dogmatico-

polemice: Despre hotrârile sinodului de

la Niceea; Despre prerea episcopului

Dionisie al Alexandriei; Despre Duhul

Sfânt: Epistola IV-a ctre Serapion epis-

cop de Thmuis; Epistola sau scrisoarea

ctre Epictet, episcop de Corint, care

trateaz relaia dintre Hristos istoric i
Fiul venic. Scrisoarea ctre Adelphius,

Scrisoarea ctrefilosoful Maxim .a.

Sf. Atanasie nu a fost un teolog specula-

tiv, creator de sistem sau al unui limbaj

teologic nou. Cu toate acestea, istoria

dogmelor din sec. IV este identic cu

viaa i activitatea lui. Meritul lui rezid

în aprarea credinei cretine împotriva

ereziei ariene, afirmând deofiinimea

Fiului cu Tatl i explicând, ca nimeni

altul, relaiile intertrinitare.

Migne, PG 25-28; text critic; H. G. Opitz. II,

1, 1-280; III, 1, 1-76; Berlin, Leipzig, 1934,

în continuare W. Schneemelcher, i M.Tetz

pentru Academia din Berlin; G. Bardy, Sur

Jes anciennes traductions latines de Saint

Athanase, RSR., 41 (1947), 239-242; Sf

Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea întâi, tra-

ducere i note de Pr. Prof. D. Stniloae,

Editura Inst. Biblic i de Misiune al B.O.R.,

Bucureti, 1987 i Partea a doua. Bucureti,

1988; William Bright, Athanasius, art. în

Smith-Wace, I, p.179- 283; O- Bardenhewcr,
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Geschichte der altkirchlichen Literatur. III,

p. 44-70; A. Puech, Histoire de la litterature

grecque chr&ienne, IX, 1930, 70- 120; Guido
MQller (editor), Lexicon Athanasianum,
Berlin, 1952; C. Kannengiesser, Athanase.

Eveque et Ecrivain, Paris, 1981; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 271-279; l.G. Coman, Pa-
trologie, (1956), p. 135-143; Idem, Petro-

logie, III, p. 95-22!; Quasten, Patrology, III,

p. 20-79 cu bibliografie; G.C. Stead, Atha-

nase, în DECA, I, p. 285-291, cu bibliografie

bogat; K. Metzler, Athanasius von Alexan-
drie^ în LACL, p. 58-63 cu bibliografie; C.

Kannengiesser, Athanase, în J.-Y. Lacoste

(ed.), Dictionnaire critique de theologie.

Paris, PUF, 1998, p. 95-96; L. Abramowski,
Das theologische Hauptwerk des Atha-

nasius: Die drei Bitcher gegen die Arianer

(Ctr Arianos I-III), în Communio Viatorum

42, 2000, p. 5-23.

Atanasie de Anazarba

Atanasie a fost episcop de Anazarba

(Cilicia II), urmându-i lui Filostorgiu*,

profesorul Iui Aetius*. De la bun început

s-a înscris în tabra susintorilor lui

Arie*. Particip la sinodul întâi ecume-

nic de Ia Niceea din 325, unde isclete,

totui, formula homoousios - de o fiin.

Din lucrrile sale au supravieuit o serie

de fragmente în care este afirmat for-

mula cea mai radical a arianismului. O
omilie a lui Atanasie de Anazarba s-a

pstrat sub numele lui Atanasie cel Mare.

CPG II, 2060-2061; Ep. ad Atexandrum,
HG. Opitz, Urkunden zur Geschichte des

arianischen Streits, Berlin, 1934/5, p. 18; G.

Bardy, Recherches sur S. Lucien d'An/ioche

etson ecole, Paris, 1936, p. 204-210; R.P.C.

Hanson. The Search for the Christian

Doctrine o/God, Edinburgh, 1988, p. 41-43;

M. Simonetti, Athanase d'Anazarhe. în

DECA, I, p. 291; T. Bflhm, Athanasius von
Anazarba, în LACL, p. 63 cu bibliografie.

Atanasie Atonitul

Fondatorul Marii Lavre de pe Muntele
Athos (sec. X). S-a nscut Ia Trebizond

în jurul anului 920, tatl su fiind origi-

nar din Antiohia. La natere este numit

Avraam. Rmânând orfan de timpuriu,

este încredinat spre cretere unei prie-

tene a maniei sale, care îl trimite la

Constantinopol pentru a-i termina studi-

ile. Aici îl cunoate pe Mihail Maleinos,

fondatorul mnstirii Xerolimna de pe
muntele Kyminas i pe nepotul acestuia,

Nichifor Phocas, care va deveni mai apoi

împrat al Bizanului. îi urmeaz lui Mi-
hail Maleinos i devine monah la mns-
tirea Xerolimna. întrucât acesta a voit s-1

numesc egumen, el renun la aceast
cinste i se retrage pe Muntele Ahtos,

unde îi schimb numele în Barnaba spre

a nu fi recunoscut. Evenimentul are Ioc

în jurul anului 958. Nichifor Phocas îl

descoper i îl ia ca însoitor în campania

sa împotriva sarazinilor din Creta, pentru

ca el s implore ajutorul lui Dumnezeu
împotriva acestora. Btlia sfarindu-se

cu victoria împratului, acesta îi dru-
iete lui Atanasie o sum de bani pentru

a construi o mnstire închinat Maicii

Domnului. Lucrrile au început în 961,

fiind întrerupte în 963, când Atanasie

fuge în Cipru pentru a nu fi chemat la

curte de Mihail Phocas încoronat împrat
la !6 august în aceiai ani. Revine la

Athos i continu lucrrile de construcie,

amenajând i un port. Dup moartea lui

Mihail Phocas, Atanasie va fi inta ata-

curilor eremiilor de pe Athos, care i-au

reproat c a tulburat viaa sihstreasc

de acolo. Se încearc, fr succes, asa-

sinarea lui de dou ori. loan Tzimisces

(969-976) intervine, dându-i un hrisov de
donaie, confirmând darul fcut de
Mihail Phocas. In baza acestui hrisov,

Atanasie continu munca i sporete nu-
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mrul clugrilor din Lavr. El moare acci-

dental în timpul lucrrilor de constrcie.

Ridicarea Marii Lavre reprezint un
moment nou în istoria monahismului atlio-

nit. Potrivit hrisovului dat de Nichifor,

mnstirea trebuia s fie independent

(XaOpa ai)To8Ea7roToq), nesupus auto-

ritii statului sau celor ecclesiale. Doar
egumenul avea puterea deplin asupra

celor spirituale i materiale legate de acest

aezmânt. Numrul monahilor a crescut

de la 80 la 120 dup donaia lui loan

Tzimisces. Eunucii, copiii i membrii fa-

miliei imperiale nu puteau fi primii în

aceast mnstire. Ucenicia dura o pe-

rioad de trei ani. Cei care erau primii în

mnstire trebuiau s-i dea averile celor

sraci i nicidecum mnstirii, pentru a

nu avea pretenii deosebite.

Tipicul i diatyposis-ul lui Atanasie se

ocup de rânduiala numirii noului egu-

men. Dup tipic, egumenul în funcie îi

alegea succesorul înainte de a deceda,

luând aprobarea celor mai de seam
vieuitori din mnstire. în cazul în care

egumenul nu fcea acest lucru, acetia

din urm îl alegeau pe egumen. în diaty-

posis, el îl însrcineaz pe prietenul su
loan Iberul, pe care îl numete epitropul

sâu duhovnicesc (TrveupxmKcx;

enÎTpo7ro<;). s se consulte cu aproxima-

tiv 15 din cei mai experimentai vieui-

tori, care s-l aleag pe noul egumen. Nu
se tie cu certitudine dac aceast rân-

duiala a fost fixat doar pentru cazul sâu,

sau dac ea trebuia s rmân permanen-

t. Dac ea a fost menit s fie perma-

nent, înseamn c diatyposis-ul a fost

redactat dup tipic.

Cele mai interesante aspecte ale tipicului

atanasian privesc rânduielile sale pentru

clugri, menite s stabileasc o atmos-

fer de armonie i comuniune între vie-

uitorii mnstirii i cei strini. Ele in-

teau s îndeprteze orgoliul, care, spunea

el, izvorte din duhul trupului. Virtutea

unui clugr nu ine de valoarea egu-

menului care l-a tuns în monahism, ci în

atitudinea i viaa personal a acestuia.

Clugrul care a tratat ru sau a jignit un

alt clugr strin, era exclus de la sfintele

taine, din biseric i de la trapez timp de

trei sptmâni, perioad în care trebuia

s in post aspru i s se ciasc, Dac
repeta greeala, era exclus din mnstire.
Totul în mnstire era în comun. în Rân-

duielile sale, Atanasie preia normele i
canoanele stipulate de Teodor* Studitul.

R Meyer, Die Hauptarkunden fur die

Geschichte der Athosktostet\ 1894, p. 102-

122 i 123-130; Fabricius. Bibliotheca grae-

car, V, 41, 2; tom. X, p. 130; L. Petit, Vie de

Sainf Athanase l'Athomte, în AnBoll. XXV.
1906, p. 5-89; Acta Sanctorum. iulie II. p.

246-248; R. Janin, Athanase VAthonite
y
în

DSp. I, col. 1052-1053; Cross, Athmasius.

St., în ODCC, p. 102 cu bibliografie.

Atanasie II de Balad

Atanasie II de Balad (sec. VII), patriarh

iacobit (684-688/9). A studiat Ia Ken-

neshre sub îndrumarea lui Sever* Se-

bokht. In activitatea sa, el a continuat preo-

cuprile magistrului su, dedicându-se

muncii de traducere din operele greceti,

teologice i filosofice, la mnstirea Beth

Malka din Tur-Abhdin, sau la Nisibe,

unde a activat o vreme ca preot, in anul

645 traduce în siriac Isagoge a Iui Por-

firiu, cu o introducere bazat pe prefaa

comentariului grec al lui Ammoniu. Mai
editeaz o versiune a unei Isagoge ano-

nim, iar la solicitarea lui Matei, episcop

de Alep i a lui Daniel, episcop de Ede-

ssa, se angajeaz la traducerea selectiv a

epistolelor lui Sever* de Antiohia, dintre

care a supravieuit doar cartea a asea. A
tradus o parte din omiliile Sf. Grigorie*

de Nazianz. De la el ne-a mai rmas o
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scrisoare enciclic privind raporturile

dintre cretini i musulmani. A fost ales

patriarh în 684 i decedeaz în 688/9.

Dionisie de Tell-Mahre plaseaz data

morii în anul 704.

Assemani. BO. II, 335: Rar Hcbraeus, Chron.

eccl.. I. 287, 293; hagoge a lui Porfîriu a fost

editat de A. Freimann, Berlin, 1897; cartea

a asea cu epistolele lui Sever editate cu trad.

in englez de W. Brooks. London. 1903; F.

Nau, ROC 14. 1909. p. 128-130; Wright, p.

106; Chabot, p. 83-84: Duval, p. 251-252;

Baumstark, p. 256-257; Urbina, p. 183.

Atanasic I Camelarius sau
Atanasie Gammal

Patriarh iacobit (necalcedonian) între anii

594-595. A decedat în anu! 630/1. S-a

nscut la Gammala i a devenit monah la

mnstirea Kenneshrin. Ca patriarh a

avut reedina Ia mnstirea Mar Zakai.

în apropiere de Callinikos. în 609/610 s-a

reconciliat cu Biserica sor monofizit

din Egipt. In 616/7 particip la negocie-

rile doctrinare de la Mabbug/Hierapolis,

în prezena împratului Heraclie. care

eueaz. Mihail Sirianul menioneaz
câteva din scrisorile sale. Lui Atanasie îi

este atribuit Viaa lui Sever de Antiohia,

care s-a pstrat în întregime în traducere

etiopiana. Un oarecare Daniel, considerat

episcop de Alep sau de Edessa, i-a scris

viaa. Dac acesta a fost Daniel de Alep,

atunci se pare c el a fost hirotonit de

patriarhul Chiriac (793-817). Viaa,

prezentat rezumativ de Mihail Sirianul

i pstrat într-un manuscris de la Berlin,

se bazeaz pe textul lui Daniel.

EJ. Goodspeed-W.E. Cituri, PO 4, p. 578-

718 cu trad. Iii englez; E. Sachau, Ver-

zeichnis cier syrischen Handschriften cier

Kaniglichen Bibliothek zu Berlin. Berlin.

1899. p. 523-524; Michel le Syrien, Chm-
nicotu ed. de Chabot. Paris, 1900, p. 388;

Baumstark. p. 185-186; Urbina, p. 170; M.
van Esbroeck, Athanase Gammal, în DECA.
I. p. 291-292; P. Bruns, Athanasius I. Ca-

melarius, în LACL, p. 63.

Atenagora Atenianul

Atenagora Atenianul. Apologet i filosof

cretin din sec. al ll-lea. A trit în timpul

împratului Marc Aureliu. De la el ne-au

rmas dou lucrri, o apologie, intitulat:

Solie pentru cretini i un tratat Despre

învierea morilor. Apologia a fost adre-

sat împrailor Marc Aureliu, Antonin

i Aurelius Commodus, cu scopul de a

rspunde celor trei acuze aduse creti-

nilor: de ateism, incest i antropofagie. în

cel de al doilea tralat. susine posibili-

tatea învierii trupurilor, cu argumente

exclusiv filosofice. Ca scriitor, Atena-

gora s-a impus prin stilul su clar i prin

tria argumentelor. Este primul gânditor

cretin care elaboreaz o aprare filoso-

fic a doctrinei cretine despre Dum-
nezeu.

l.C. T. Otto, Corpus apologet, chrisi. saeculi

setundU VII. p. 1.291; E. Schwartz, Aihena-

gorae Libellus pro christtunis. Ora/.io de

reswrecfiune cadavenwL T.U., 4, 2, Leipzig,

1 89 1 : Din scrierile filosofuluii apologetului

cretin Atenagora Atenianul, traducere, note

i indice de Pr. Prof. T. Bodogae, în

Apologei de limb greac. Prini i Scriitori

Bisericeti, Ed. Instit. Biblic i de Misiune al

B.O.R., Bucureti 1980. p. 369- 388; B. Pou-

deron. D'Athenes a Alexandrie. Etudes sur

Athenagore et Ies origines de la philosophie

chretienne, Bibliotheque Copte de Nag
Hammadi. serie Etudes n° 4, Qu6bec-
Louvain, 1998; L.W. Barnett. Afhenagoras,

Paris, 1972 cu bibliografie: Spencer Manei,
Alhenagoras, art. în Smith-Wace, I, p. 204-

207: Quasten, Patrology, I, p. 229-236; I.G.

Coman, Patrologie, 1. p.345-354; P. Nautin,

Athenagore^ in DECA, I, p. 292; P. Pilhoter,

Athenagoras, în LACL, p. 63-64 cu bibli-
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ografle; W. Kinzig, Athenagoras y în RGG, 4

Aufl., Bd. I, I99&, p. 887.

Atenodor sau Athenodoros

Episcop în provincia Pont, fratele mai

mic al Sf. Grigorie* Taumaturgul. Infor-

maii despre el gsim la Eusebiu*, lero-

nim* i Nichifor Calist. S-a nscut la

Neocezareea în jurul anului 215. Ii

însoete fratele în cltoriile sale de for-

mare i frecventeaz împreun cu el

coala lui Origen din Cezareea. Revenit

în Pont este numit episcop, îns nu se tie

cu exactitate sediul su episcopal. Par-

ticip la primul sinod (264-265) împotri-

va lui Pavel* de Samosata. Scrie un tratat

intitulat: De hebraismo, din care s-au

pstrat trei fragmente în Sacra Parallela.

Suidas* îi atribuie alte dou lucrri: Dis-

curs despre întrupare (Oratio de incarna-

tione) $t Discurs despre credin (Oratio

de fide).

K. Holl, Fragmente vornicnischer Kirchen-

vâter aus den Sacra Parallela, Leipzig

1899, p. 101; Eusebiu de Cezareea, Ist, bis.

6, 30; 7 , 14 i 28; Ieronim, De v/r, ///., 65

Nichifor Calist, kt his., 6, 27; DHGE, V, col

43-44; P. Nautin, Origene, Paris, 1977, p. 81

85; E. Prinzivalli, Athenodore, în DECA, l p

294-295; B. Windzu, Athenodorus, în LACL

p. 64 vezi i bibliografia.

Atticus (Atic)

Atticus (f 425), patriarh de Constan-

tinopol, originar din Sevastia. Armenia,

crescut i educat în erezia pnevmato-

mah*. Ajungând la Constantinopol se

convertete la Ortodoxie. Opozant al Sf.

Ioan Gur de Aur*. îi urmeaz lui Arsa-

cius (m. 404) în scaunul patriarhal de

Constantinopol. Dup moartea Sf. Ioan*

Hrisostom, îl repune pe acesta în diptice,

spre marea suprare al lui Chirii* al Ale-

xandriei. II alung din Constantinopol pe

Celestius, prietenul lui Pelagîu, i a ps-

trat legturi cu Fer. Augustin* i cu Bise-

rica Armean. Scrierile sale, relative ca

extensiune, îi atac pe nestorieni, pela-

gieni i mesalieni. S-au pstrat fragmente

din predica sa asupra Sf. Treimi în Doc-

trina Patrum, iar în Actele sale, dintr-o

scrisoare dogmatic adresat lui Euspy-

cliius (Ad Eupsychium) asupra Dum-

nezeirii lui Hristos. Cât privete epistola

sa ctre Sahak* cel Mare, exist îndoieli

privind autenticitatea ei. Lui Atticus îi

aparine revizuirea în latin a canoanelor

sinodului de la Niceea pe care le trimite

sinodului din Cartagina (419).

Migne, PG 65, 649 i urm., 716-721; PG 77,

348-352; Grumel, Les regestes des ades du

Patriarchat de Comtantinople, Kardikoi-

Nucarest, I, I, 1932, 35-48; CSEL, 88, Wien,

1981, p. 32-38; G. Bardy, Atticus de Cons-

tantinople et Cyrille d'Alexandrie, în Fliche-

Martin, IV, 1937. p. 149-162; Bardenhewer,

III, 1912, p. 361 i urm.; Edmund Venables,

Atticus. art. în Smith-Wace, I, p. 207-209;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 323, 339; D.

Stiernon, Atticus, în DECA, I, p. 295; U.

Hamm, Atticus von Kowtantinopel. în

LACL, p. 64-65 bibliografie.

Atto

Atto (885-961) a fost episcop de Vercelli

începând cu anul 924 i unul dintre ca-

nonitii i teologii remarcabili ai vremii.

Scrierile sale includ un comentariu extins

la Epistolele pauline, în care s-a inspirat

din Augustin*, Ieronim*, Claudiu de

TUTUI etc, precum i o colecie de

canoane bisericeti. S-au pstrat parial

unele scrisori i omilii ale sale.

Migne. PL 134, 9-916; Opera, ed. de C.

Buronzo del Signore, 2 voi. Vercelli, 1768; E.

Pasteris, Atto ne di Vercelli ossia ei piu

grande vescovo e scrittore italiano del seco-
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loX, Vita ed opere con uno sludio sulle sue

prose ritmiche recentemente scoperte dall'au-

tore, 1925; A. Fliche, La Reforme gregari-

enne< 1, SSL, VI, 1924, p. 61-74; Cross, Ano.
înODCCp. 106.

A iibcrî, Autpertus (Authpertus)

Abale al mnstirii Monte Cassino (834-

837), cunoscut pentru remarcabila sa arta

oratoric i cultura deosebit. în Chro-
nicofl Casinense gsim menionat sub
numele su nonnullu opuscula et pulchri

sermojies. In mod cert îi aparine predica

De Sancto Matthia. îi mai sunt atribuite:

omilia Adest nobis, dilectissimi, Ia

Adormirea Maicii Domnului, alte câteva

la Naterea Sf. Fecioare i la srbtoarea
tuturor Sfinilor.

Migne. PL, 173, 1022; Pierre Diacre. De
Viris ilhtstribus Casinensis Coenobii. c. 13;

Migne, PL 173, 521; PL, 129, 1023-1034;

Sermo 208. în Migne, PL 39, 2129; Am-
brozie Autpert în Migne, PL 89, 1291;

Baluze, Miscellaneorum libri VII, voi. I,

1678. p. 382; U. Chevalier, Repertoire bio-

bibliographique, I, 364; M. Mhler, Aubert,

în DSp. I. col. 1098.

Audentiu

Audentiu, episcop de Toledo (385-395).

Dup Ghenadie*, este autorul unei

lucrri. De fide adversus omnes haere-

$es, împotriva ereziilor majore ale vre-

mii: manihei, sabelieni, arieni i bono-

sieni sau fotinieni. De fide a lui Audentiu

conine textul primar al simbolului de
credin de la Toledo.

A.C. Vega, De Patroiogia Espanota, Bol. R.

Acad. Hist. 169, 1972, 263-325; E. Romero
Pose, Andence, în DECA, I, p. 296.

Audiani

Sect rigorist întemeiat de Audius,
cretin mirean, care s-a separat de Bise-

ric pe motiv c preoii deveniser prea

secularizai. Audienii au fost acuzai de

învturi antropomorfiste cu privire la

Dumnezeu. împratul Constantin îi pune
în afara legii i îi exileaz în Sciia, unde
acetia întreprind activiti misionare

printre goi.

Epifanie, Haer. 70; Teodoret, kt. bis., IV, 10;

L.E. Iselin, Audtos und die Audianer
% în

JahrbUcher ftir protestantische Tneologie,

XVI, 1890, p. 298-305; G. Bareille, DTC I,

1903, col. 2265-2267; Cross, Audiani, în

ODCC, p. 106.

Audoenus

Audoenus (609/10-684), numit Dado
(Ouen sau Ouein, Audoin i Owen), a

fost arhiepiscop de Rouen. S-a nscut în

anul 609/10 la Sancy lâng Soisson i a

fost educat în familie. Tânr fiind, a fost

trimis la curtea regelui Clothaire II, unde

se împrietenete cu Sf. Eligius, mai ales

datorit înclinaiilor pe care i acesta le

avea pentru viaa monahal i ascetic.

Sub Dagobert deine funcia de cancelar.

In 634, întemeiaz o mnstire numit
Resbac, azi Rebais, îns regele Dagobert

îi interzice s devin monah. Este hiro-

tonit preot, iar în 641 episcop de Rouen.

Ca episcop încurajeaz învmântul i
construiete mai multe mnstiri, orga-

nizând coli i centre de asisten carita-

tiv. îndeplinete o serie de misiuni

diplomatice pe lâng regii merovingieni,

izbutind s încheie pacea între francii din

Austrasia i Neustrasia, De la el au rmas
dou scrieri: Viaa Sf. Eligius care, dei
nu se pstreaz în forma sa original, este

un important document pentru istoria

vremii sale. Mai exist apoi într-un

manuscris i Viaa Sf. Remi i fragmente

din diverse lucrri mai puin importante.

B. Krusch, MGH, Scriptores Rerum
Merovmgiarum % IV, 1 902, p. 634-74 1
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(conine ediia critic a Vieii Sf. Eligius);

E.P. Savage. în AnBoll. V, 1886, p. 67-146;

C. Deeds. Audotnus, Sf, în Smith-Wace, I, p.

214-215; Cross, Oueti, Sf.. în ODCC, p.

1017.

Augustalîs

Scriitor african care a compus o paschalie,

Laterculus, care indica data Sf. Pati

între anii 213-3 12. A fost primul care a

adoptat ciclul pascal bazat pe 84 de ani.

Calculul su a fost folosit în Africa pân
Ia sfâritul sec. IV, când a fost revizuit de

Agriustia*. Opera sa s-a pierdut, îns ea

poate ti reconstituit în linii mari din

lucrarea anonim Camputus Cartha-

ginensis, a. 455, scris în al aselea an al

domniei lui Genseric.

CPL 2273; B. Krusch, Studien zur christtich-

mitielalterHch'en Chronologie, I, Leipzig.

1880, p. 5-23. 138, 150 Krush reconstituie

calculul la p. 17-19; DHGE V, 414; V. Loi,

Augustalis, în DECA, I, p. 297; B. Windau.

Augustalis, în LACL, p. 65 vezi bibliografia.

Augustin, Fericitul

Fericitul Augustin (354-430). episcop de

Hippo. S-a nscut la Tagaste în Africa de

Nord (Algeria), la anul 354, într-o fami-

lie mixt: tatl, Patritius. pgân, iar

mama, Monica, cretin. Este educat de

mama sa în credina cretin. Dotat cu

inteligen deosebit, face studii strluci-

toare la Tagaste, la Madaura i în cele din

urm la Cartagina. unde studiaz dreptul.

Pred gramatica la Tagaste (374) i reto-

rica la Cartagina (375-383), apoi la

Roma (384) i în cele din urm la Milano

(384-386), în calitate de profesor. Poseda

vaste cunotine de limba, literatura i
cultura latin. Nu cunoatea decât foarte

puin greaca, iar punica, deloc. In pofida

educaiei cretine primit de la mama sa

i atras de cunoaterea raional, aban-

doneaz credina cretin i se altur
maniheilor datorit raionalismului de-

clarat al acestora care excludea credina,

pentru c promova un cretinism pur i
spiritual care excludea Vechiul Testa-

ment, dar i mai ales pentru soluia radi-

cal în problema rului oferit de acetia.

Dar mai presus de toate el a îmbriat
maniheismul pentru înelepciunea care i-a

fost fgduit în acest context, pentru

presupoziiile lui metodologice i meta-

fizice, i pentru raionalismul, materialis-

mul i dualismul lui. Nu dup mult vre-

me devine nemulumit de maniheism, i
se îndreapt spre scepticism: "pentru

oarecare vreme la cârma corbiei mele

s-au aliat academicii", mrturisea el.

Regsete credina cretin sub influena

Sf. Ambrozie, care i-a deschis ochii în

legtur cu inconsistentele doctrinare ale

maniheismului, dându-i cheia pentru

interpretarea Vechiului Testament. In

acelai timp, se dedic lecturii filosofiei

neoplatonice tradus de Marius Victorin.

In august 386. se convertete definitiv Ia

cretinism. Se boteaz de Sf. Pati în

anul 387, împlinind prin aceasta dorina

i rugciunile arztoare ale mamei sale.

De la Milan pleac spre Roma. Când ajun-

ge la Ostia, mama sa se îmbolnvete i
moare. Rmâne la Roma pân la moartea

lui Maxim (388), preocupat fiind de viaa

monahal i scrierea de cri. In acelai

an se întoarce în Africa, la Tagaste, unde

pune în practic, împreun cu un grup de

prieteni, un program de via ascetic. In

timpul unei vizite la Hippo, cu scopul de

a gsi un loc adecvat pentru o aezare

monahal, este luat de un grup de cretini

i dus ta episcopul locului, Valerius, care

îl hirotonete preot în 391. O dat hiro-

tonit preot, el se dedic vieii monahale,

continuând s aprofundeze teologia i s
predice. în 395, este hirotonit episcop
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vicar de Hippo. iar dup moartea lui

Valerius ajunge titular al diocezci de
Hippo unde va rmâne pân la moarte,

care survine în timpul asediului cetii de
ctre vandali. Biserica Apusean îl con-
sider l

sfânt\ iar Biserica Ortodox,
'fericii'.

Augustin a lsat o oper deosebit de
vast, acoperind domenii teologice, filo-

sofice i literare diverse. în Retracta-

limes, el menioneaz doar 232 de cri,
în timp ce Possidius, în Indexul pe care îl

anexeaz la Vita Augustim, d o list de
1030 de cri, scrisori i tratate. Ambele
liste sunt îns incomplete.

Dintre lucrrile sale cele mai reprezenta-

tive rmân Mrturisirile (Confessiones)

i Despre Cetatea lui Dumnezeu (De
Civitate Dei). Prima lucrare, scris între

anii 397-400. este conceput ca o auto-

biografie, descriind viaa sa pân la mo-
mentul convertirii, în acelai timp fiind i
o oper de filosofîe, teologie, mistic i
poezie. Despre Cetatea lui Dumnezeu
este cea de a doua capodoper augusti-

nian, conceput ca o sintez a gândirii

sale filosofice, teologice i politice.

Motivul scrierii acestei opere îl constituie

acuza pgân împotriva cretinismului i
mai ales cderea Romei sub Alaric la

410. Pgânii susineau c Roma a czut
pentru faptul c zeii pgâni nu mai erau

venerai în cetate. Ca rspuns, Augustin
relev deosebirile fundamentale dintre

pgânism i cretinism, realizând o str-

lucit analiz a relaiei dintre cretinism
i lume. Cartea poate fi considerat ca

una din cele mai izbutite expuneri a filo-

soflei cretine a istoriei. Lucrarea a fost

redactat între anii 413-426. La aceste

capodopere, mai adugm urmtoarele
lucrri, nu de mai mic importan: De
Trinitate, lucrarea teologic principal a

lui Augustin care a exercitat o influen
hotrâtoare asupra teologiei trinitare

apusean. De doctrina Christiana, care a
servit ca model pentru Sentinele (Sen-

tentiae) medievale, cât i pentru herme-
neutica biblic. Menionm apoi, scrie-

rile împotriva maniheilor, donatitilor i
a pelagienilor, bogata lui coresponden,
predicile, colecia de dialoguri filosofice,

înainte de moarte, Augustin îi reeva-

lueaz întreaga sa oper în Retractatio-

nes (Retractri sau Revizuiri), în dou
cri. Este vorba de un nou gen literar, al

autocriticii literare, unic în istoria litera-

turii vechi i medievale. El trece în

revist toate lucrrile sale pân la 427,
artând motivele, data la care a fost

scris fiecare i în cele din urm notând

greelile care s-au strecurat i fcând
îndreptrile necesare.

Importana lui Augustin rezid mai ales

în înelegerea profund pe care el o are

asupra adevrului credinei cretine, pe

care îl apr împotriva a trei mari micri
eretice: maniheismul, donatismul i pela-

gianismul. în scrierile sale împotriva ma-
niheismului, el pune temelia unei meta-
fizici care va influena gândirea scolasti-

cilor. Contra dualismului maniheic, care

postula existena unui agent al rului

opus din venicie unui Dumnezeu bun, el

afirm natura esenial bun a întregii

creaii. Dumnezeu este singurul creator

al tuturor lucrurilor pe care le susine în

via. Rul este lipsa binelui. Rul fizic

rezid în imperfeciunea creaturilor, iar

cel moral izvorte din libertatea de
voin. Erezia donatist amenina integri-

tatea Bisericii cretine din Africa. în

lupta împotriva acestei micri, el a fost

obligat s dezvolte doctrina despre

Biseric, despre Sf. Taine i despre har,

dincolo de limitele cunoscute pân la el,

influenând profund teologia apusean.
Prin Biseric el înelegea comunitatea

credincioilor zidit pe temelia aposto-

lilor, sau comunitatea celor drepi în
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pelerinaj prin aceast lume de la Abel i
pân la sfâritul lumii, sau comunitatea

celor predestinai s triasc în fericita

nemurire. Primul aspect se refer la fap-

tul c Biserica este una. apostolic, sfân-

t i catolic sau soborniceasc. El a fost

un adevrat apostol sau teolog al unitii,

pe care o vedea ca o comuniune deplin

de credin, via sacramental i iubire.

Erezia, schisma i pcatul se ridic îm-

potriva acestei întreite comuniuni. Ereti-

cul nu este doar cel care greete în afir-

marea credinei, ci cel care se opune în-

vturii Bisericii. "Cci cei care nu iu-

besc unitatea Bisericii nu au iubirea lui

Dumnezeu". Cel de al doilea aspect se

refer Ia prezena în sânul Bisericii atât a

celor drepi, cât i a celor pctoi. Bise-

rica este sfânt i cu toate acestea nu îi

împiedic pe cei pctoi de a fi în ea,

cci acetia nu contamineaz virtutea

celor drepi. Separarea definitiv între

drepi i pctoi se va face la sfâritul

lumii. în aceast perspectiv, el vede

Biserica ca o comunitate acelor alei sau

predestinai, vrând s spun c pctoii

sunt doar 'aparent' în Biseric, la fel i

cei drepi care nu persevereaz pe calea

adevrului. Prin aceasta Augustin nu

neag c i acetia sunt în 'sânul Bise-

ricii' i c nu triesc în aceeai 'comuni-

tate' sub conducerea aceluiai 'pstor', i

c nu sunt fii ai lui Dumnezeu. Chiar

dac EI tie care le va fi soarta, acetia

vor fi mereu fii ai Si. Biserica este aici

pe pmânt împria lui Dumnezeu, dei

în mod imperfect; "Acolo unde se afl

cele dou categorii (ri i buni), se afl

Biserica, iar acolo unde sunt doar cei din

a doua (categorie) se afl Biserica vii-

torului. ..Prin urmare, în aceast lume

Biserica este împria lui Hristos i îm-

pria Cerurilor". Exist buni i în afara

Bisericii, acetia îns nu vor fî prtai ai

mântuirii. Cât privete statul, Augustin

accept c autoritatea acestuia este de la

Dumnezeu, îns ea este valid numai în

msura în care este întemeiat pe drep-

tate, care include adorarea adevratului

Dumnezeu. Statul poate fi un instrument

în lupta împotriva ereziei i a schismei.

Cea de a treia erezie, cu care s-a con-

fruntat Augustin, a fost pelagianismul. In

410 este informat c Pelagius îi atacase o

afirmaie din confesiunile sale (Confe-

ssiones X. 29 [401). Acest lucru a de-

clanat o aprig controvers care evoc

învtura augustinian despre cderea

protoprinilor. pcatul original i pre-

destinaie. Augustin înva c om ui a fost

creat i înzestrat cu anumite daruri supra-

naturale, pe care îns le pierde prin

cderea în pcat a Iui Adam. în con-

secin, omul sufer de o boal moral

ereditar i este legal vinovat de pcatul

lui Adam. Din aceast stare el poate fi

mântuit numai prin harul lui Dumnezeu.

Sarcina harului este s înlture obsta-

colele care împiedic voina de la s-

vârirea faptelor bune i s fug de ru.

Aceste obstacole sunt: necunoaterea

sau ignorana i slbiciunea. întrucât

slbiciunea este mai mare, harul ajuttor

este mai degrab micarea voinei, decât

luminarea intelectului. Harul este nece-

sar pentru evitarea pcatului i pentru

întoarcerea la Dumnezeu i realizarea

mântuirii. Harul se obine prin rugciune,

de unde necesitatea rugciunii. Harul

singur face posibil observarea porun-

cilor. Dumnezeu nu poruncete imposi-

bilul, îns prin porunca lui ne sftuiete

ceea ce putem s facem, cerând i ceea ce

nu putem face, iar pentru aceasta ne

ajut, prin harul Su, s svârim i ceea

ce este dincolo de putina noastr, cci,

spune Augustin, "El (Dumnezeu) nu

prsete pe cineva, dac El (Dumnezeu)

nu este prsit" (De. nat. et gr, 26, 29).

întreaga omenire nu este altceva decât "o
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mas de pcat" (messa pecati), din sânul

creia Dumnezeu a ales unele suflete

spre a primi îndurarea Sa nemeritat.

Pentru problema celor alei i a celor

nealei nu exist alt explicaie, decât

inscrutabila înelepciune a lui Dum-
nezeu, iar copiii care mor nebotezai

merg în locul venicei pierzanii. Acest

aspect al învturii lui Augustin a fost

puternic influenat de experiena harului

atotputernic al lui Dumnezeu pe care per-

sonal a simit-o în viata sa. De fapt, acest

aspect va avea un mare impact i în

gândirea reformatorilor, în special a lui J.

Calvin.

Confruntarea cu cele trei erezii a tcut ca

o mare parte din opera lui Augustin s
aib un caracter polemic, ceea ce îns nu
reduce cu nimic importana ei covâri-
toare pentru istoria teologiei cretine în

ansamblul ei i mai ales pentru teologia

i spiritualitatea apusean. Acest lucru se

datoreaz atât faptului c el a aprat
temeliile teologice ale vieii spirituale, în

special în legtur cu lucrarea harului

divin, cât, mai ales, pentru c a dezvoltat

i examinat cu atenie punctele eseniale

ale acestei viei, accentuând relaia ei

intim cu marile taine cretine: Sf. Trei-

me, Hristos, Biserica i justificarea. De
aceea,se poate spune c teologia lui

Augustin este în acelai timp trinitar,

hristologic, eclesio logic, antropologic

i biblic. Pe lâng influena în teologie,

trebuie s subliniem faptul c Augustin a

modelat întreg evul mediu pân în seco-

lul al XlII-lea i chiar dup redesco-

perirea lui Aristotel de ctre Toma de
Aquino, prezena lui în teologia i
filosofia european a fost mult mai preg-

nant decât este îndeobte recunoscut.

Migne, PL 32-47; Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum, Pragae, Lipsae,

Vindobonae, începând cu 1887; Corpus
Christianorum Latinorum, Turnhout-Paris; în

Bibliotheque Augustinienne, Oeuvres de &
Augustine, text iatin et traduction frangaise.

Paris începând cu 1948: Fericitul Augustin,

Scrieri Alese, partea întîi, Confessiones -

Mrturisiri, trad. i indici de Nicoiae Barbu.

introd. i note loan Rmureanu, în Prini i
Scriitori Bisericeti, Editura Institutului

Biblic i de Misiune a Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureti, 1985; De Civitate Dei.

Canea I, trad... de Leon Bnci I. Sperana,

Bucureti. 1907; Despre cultul lui Dum-
nezeu Traducere. Cartea X-a din De Civitate

Dei a Fer. Augustin, trad. Popa M. Marin,

Sperana, Bucureti, 1907; Despre moarte i
transmisiunea ei tn omenire. Cartea XIII-a

din De Civitate Dei i Despre nemurirea

sufletului {De imrnortaJitate animi). Opere
ale Fer. Augustin. Traduceri... de Ion N.
Popescu, Sperana, Bucureti, 1907; Despre
judecata cea din urm din opera De Civitate

Dei a Fer. Augustin, trad... de loan J, Ro-
cule, Tipografia Regal, Bucureti, 1907;

Poujoulat. Histoire de S. Augustin, cd. a 7-a,

Paris, 1886; H. 1. Marrou, Sainl Augustin et

ia fin de la cu/ture antique, Paris, 1938 i
trad. în Ib. rom. Humanitas, Bucureti, 1997;

I. Bochet, Le statut de l'histoire de la

philosophie selon la Lettre 118 d'Augustine r

Dioscore, în Revue des ftudes augustin i-

ennes 44, 1998, p. 49-76; V.E. Drecoll, Dîe
Entstehung der Gnadenlehre August ins,

Tiibingen, 1999; idem, Studying Augustim.
An Qverview of Recent Research, în

Augustine and His Critics, ed. de R. Dodaro
i G. Lawless, Routledge, London, 2000, p.

18-34; M. Fiedrowicz, Augustin, Enarra-
tiones in Psalmos, în Lexikon der theologi-

schen Werke, Stuttgart, 2000; A. Fîtzgerald,

Augustine through the Ages. An Encyclo-

pedia, Grand Rapids (Michigan), Cambridge
(UK), 1999; A. Fiirst, Augustine im Orient,

în Zeitschrift ftir Kirchengeschichte 110,

1999, p. 293-314; C. Harrison, Christian

Truth and Fractured Humanity. Augustine in

Context, Oxford, 2000; B. Neil, Neo-platonic

Inflitence on Augustins Concepiion of the

Ascent ofthe Soul in 'De quantitate animae \
în Prayer and Spirituality in the Early

Church, voi. 2, ed. de P. AIlen-M. Mayer-L.
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Cross, Brisbane, 1999. p. 197-215; A.

Pollastri, Lajede negii scritii di s. Agostino,

în Dizionario di spirituali ta biblico-patristica

22, Roma. 1999, p. 277-301; N, R Brovvn,

Augustine of Hippo, Berkeley C.A., Uni-

versiiy of California, 1967: N.J. Tochia,

Creatio ex nihiIo and the Tkeâlogy of St

Augustine, The Anti-Mantcheism a Polemic

and BeyoniL American Universily Studies,

Peier Lang.New York, 1999; M.-A. Vannier,

Le avatars de l'augusiintsme, în Revista

auguslinianaSO. 1999, p. 133-142; H. Chad-

wick, Augustine, New York, Oxford Uni-

versily Press. 1986; E. Gilson. The Chnstian

Philosophy of Saint Augustine, New York,

Randam Hoise, 1960; C. Kriwan, Angp$ttne%

London, Routledge, 1989; l.G. Coman, Pa-

trologie, (1956), p. 250-263; O. Barden-

hewer, IV, p. 434-5 11; F. Cayre, op. cit, I, p.

507-697; Quasten. Pairohgy. IV, p. 342-461,

cu bibliomalle bogat; A. Trape, Augustine

d'Hippone. în DECA. 1, p. 299-308: W.

Geerlings, Augustinus, în LACL, p. 65-85 cu

bibliografic; M.-A. Vannîer, Augustin, în

Dictionnairc critique de theologie, Paris,

PUR 1998, p. 105-108.

Augustinus Hibernicus

Numele lui Augustinus Hibernicus apare

în legtur cu lucrrile incerte atribuite

Fericitului Augustin*. despre el netiin-

du-se nimic, în afar de faptul c a fost

irlandez. îi este atribuit o lucrare exe-

getic în trei cri: De mirahilis Sacrae

Scripiurac. care dateaz din sec. VII,

precum i un Comentariu la epistolele

soborniceti. în De mirahilis el prezint

evenimentele extraordinare menionate

în Sf. Scriptur.

Migne. PL 35, 2149-2002; CPL 1123; M.

Simonetti, <De mirahilis Sacrae

Scripturae>. Un trattato rrlandese sui miru-

coli neJIe Sacra Scriitura, RomBarb 4, 1979.

p. 225-251; M. Spinelli. Augustinus Hiber-

nicus, în DECA, 1, p. 3 1 1 .

Aunacharius de Auxerre

Aunacharius devine episcop de Auxerre

în 567 i rmâne în scaun pân în 605.

Este fratele lui Austrenus, episcop de

Orleans, i prieten al lui Loup, episcop

de Sens. De la el provin canoanele accep-

tate de sinoadele din 585 i 592, care

privesc organizarea bisericeasc. A par-

ticipat la sinoadele de la Paris, din 573 i

de la Macon (581, 585). Isclete, împre-

un cu ali ierarhi, scrisoarea privind

rzmeria de la mnstirea Sf. Cruce din

Poitiers. în acelai an face un pelerinaj la

Sf. Martin de Tours. A convocat i inut

un sinod la Auxerre, la o dat care ne este

necunoscut, îns un rezumat al docu-

mentelor sinodului se pstreaz în bio-

grafia sa. De la el se mai pstreaz o

scrisoare adresat preotului african

tefan, cruia îi cere s scrie vieile Sf.

German i Amator.

Migne, PL 72, 767 i urm.; BHL 805-806; L.

Duchesne, Fastes episcopala de Vancienne

Gaide* II, Paris, 1899, p. 446; V. Saxer,

Aunachaire d'Auxerre, în DECA, I, p. 312;

G. R6wekamp, Aunacharius von Auxerre , în

LACL, p. 86 vezi bibliografia.

Aurasius de Toledo

Aurasius a fost episcop de Toledo proba-

bil din 603 i pân în 615, când înceteaz

din via. Se pare c a fost un predicator

incisiv i persuasiv. Din nefericire, de la

el s-a pstrat doar o scrisoare împotriva

comitelui de Toledo, Froja(Frogan), care

manifesta certe tendine iudaizante. Este

vorba de Epistula adFwganes. El obine

un decret regal Împotriva acestuia, pe

care 11 confirm în calitatea sa de ierarh

al diocezei toledane.

W. Gundlach, MGH, Epitolae, 3, 689 i urm.;

CPL 1296; I. GUI, Miscellanea Wisigothica.

Sevillia, 1972; LA. Garcia Moreno, Proso-
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pografia de/ reino visigodo de Toledo,

Salamanca, 1974. p. 1 13; J. Orlandis, D. Ra-

mos-Lisson. Die Synoden aufder Iberischen

Halhinseln, Paderborn, 1981; M Diaz y
Diaz, Awasius de Tofede, în DECA, p. 312;

E. Reichert. Aurasius von Toledo, în LACL,
p. 86.

Aurelian de Arles

în 546 ajunge episcop de Arles, iar mai

apoi, la solicitarea lui Cbildebert. devine

vicar al scaunului apostolic în Galia. Este

fondatorul mnstirii Sf. Petru din Galia,

unde impune reguli monahale inspirate

din rînduielile monahale concepute de

Caesar de Arles. Particip la sinodul de

la Orleans din 549 i se adreseaz papii

Vigiliu în problema celor Trei Capitole.

Se pstreaz rspunsul papii Vigiliu la

aceast epistol. Regulele sale monahale

au influenat, la rândul lor. Regula Tar-

natensis i Regula sau rânduiala lui

Ferreolus. De la el se mai pstreaz o
scurt epistol adresat regelui Theu-

debert I. A decedat la Lyon în 551 unde

fusese transferat ca episcop.

Migne, PL 68, 385-406 - regula monahal;
PL 69, 41 rspunsul papii Vigil i în Jaffe,

925; CPL 1055, 1844-1846; PLS 4, 1203-

1206; MGH Epistolae. 124; CCL 117, 426-

428;C. de Clercq, La legislation religieuse,

Louvain, 1936; V. Desprez, Regles ittonas-

tiqites d'Occident, Bdlfontaine, 1980; A.

Hamman, Aurelicmus d'Arles, în DECA, I. p.

312; C. Kasper. Aurelianus von Arles, în

LACL. p. 86.

Aurcliu de Cartagina

Aurel iu de Cartagina (t 430), prieten

apropiat al lui Augustin. Despre el cu-

noatem puine lucruri. A fost fratele lui

Fortunat diaconul, menionat de Paulin.

La întoarcerea sa în Africa. Augustin* îl

gsete pe Aureliu diacon la Cartagina

(388). A fost ales episcop în ultima de-

cad a sec. IV. In aceast calitate el par-

ticip la sinodul de la Cartagina din 397,

tar în 416 prezideaz sinodul provincial

african i este semnatar al primei scrisori

ctre papa Inoceniu I, prin care se con-

damna pelagianismul. Aureliu ia o atitu-

dine ferm i iat de papa Zosîm. care nu

avea o atitudine tranant fa de Pelagiu

i Celestius, dup cum reiese din hot-
rârile conciliilor africane pe care Ie-a

prezidat, cele din 418 i din 419. Tot în

problema peJagian, la cererea lui Ho-
noriu i Teodosie, prezideaz sinoadele

din 42! (Mansi, IV, 447-452), 424
(Mansi, HI, 839-844) i 426 (Mansi, IV.

517-528). De la el ne-au parvenit puine
scrieri: o circular: De damnatio Pelagii

atque Cae/estiL din 419, i scurte inter-

venii la sinoadele locale la care a parti-

cipat (Mansi, III, 699-843). A decedat în

Cartagina în 430. Fr îndoial, Aureliu

a fost o personalitate deosebit, credin-

cios aprtor al credinei cretine împo-
triva ereziilor i un bun pstrtor al

tradiiei. Sf loan* Hrisostom este printre

cei care i-au apreciat în mod deosebit

viaa i activitatea.

Migne, PL, 20. 752-756; 1009-1014; PI, 56,

418; PL, 50, 423-427; CPL, 393-396;

DHGE, 5, 726-738; M.G. Mara, Aureleus de

Carthage, în DECA, I, p. 313-314; W.
Geerlings, Aurelim von Karthago, în LACL,
p. 86-87.

Ausonius (Ausoniu)

Ausonius (310-394). Numele su este

Magnus Decius Ausonius; poet de limb
latin. Este de origine galo-roman, ns-
cut la Burdigala (Bordeaux). Studiaz în

oraul natal i mai apoi la Toulouse.

Funcioneaz la Burdigala ca grammati-

cus i apoi rhetor pân în 364, când
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Valentin îl cheam spre a fi tutorele fiu-

lui su, Graian. Face carier politic,

ajungând prefect praetorian i consul în

379. Dup moartea lui Graian (384),

Ausonius se retrage la Burdigala. A fost

un apropiat al lui Paulin* de Nola, cruia

îi scrie patru scrisori în versuri, pentru a-l

convinge s nu îmbrieze viaa mona-
hal i s nu se retrag în Spania (389).

Paulin îi va rspunde dup patru ani, sub-

liniind ferm seriozitatea hotrîrii luate.

Faptul c Ausonius a încercat s-l con-

ving pe Paulin de Nola s nu devin
monah cretin, ne face s credem c nu a

fost cretin. De altfel, problema credinei

sale a râmas înc nerezolvat. Se crede

c el a fluctuat între pgânism i creti-

nism. Totui, opera sa de maturitate

dezvluie nuane ale unei mrturisiri de

credin, cretin. Epigramele saie - Ver-

sus paschales pro Augusto, Oratio ma-
tutina i Oralio versibus rhopalicis, sunt

scrise în spirit cretin. Dintre poemele
sale cele mai importante reinem Mo-
sella, în care descrie regiunea Moselle i
oraul Trier. Ephemeris descrie o zi din

viaa autorului. Regsim în aceast lu-

crare din urm, ceea ce am putea numi
fc

o
mrturisire de credin' sub forma unei

rugciuni adresat primelor dou Per-

soane ale Sfintei Treimi. La acestea se

adaug cele 25 de Epistolae, adresate

unor diveri prieteni. Interesante sunt

epistolele ctre prietenul su Paulin de

Nola în care sesizm o sensibilitate

sufleteasc deosebit.

Migne, PL 19, 823-958; K. SchenkeL MGH,
Auctor antiqu., V, 2, Berlin, 1883: Nora K.

Chadwick, Poetry and Letters in Early

Christian Gaul, 1955; E. M. Young, Auso-

nius Decimus Magrtus, art. în Smith-Wace, I,

p. 230-232; R de Labriolie, La correspon-

dance d'Ausone el de Paulin de Nole, Paris,

1910; H.A. Grtner, Etn Gebet in Keuien-

versen, în E. Campi-L. Grane-A.M. Ritter

(Hg.), Oratio. Das Gebet in patristischer und

reformalorischer Sicht (=FS A Schindter/,

Gflttingen, 1999, p. 43-51; K. Smolak, Das
Morgengebet des Ausonius (Ephemeris 3) y

în

Augustinianum 66, 1999, p. 113-126; idem,

'Beim Wort genommen'. Zum Umgang mit

romischen Dichtungen in Sptantike und
Mittelalter (Ausonius und Carmina Burana),

în Wiener Studien 114, 2001, p. 519-534;

Altaner-Stuiber, (1966), p. 406 i urm.;

Bardenhewer, III, p. 436-400; Tixeront,

Patro!ogy\ p. 361; Altaner-Stuiber, .1980, p.

406 i urm.; Quasten, Patrology, IV, p. 278-

281 cu bibliografie bogat; C. Riggi, Ausone,

în DECA, I, p. 314-315; M. Skeb OSB,
Ausonius, în LACL, p. 87.

Auspiciu de Toul

Episcop de Toul Ia mijlocul sec. V.

împreun cu Loup de Troyes, a fost reco-

mandat de ctre Sidoniu Apollinarie, lui

Arbogast, guvernator de Trier, pentru a-l

instrui pe acesta în legtur cu îndatori-

rile sale. Se pstreaz una din scrisorile

pe care Sidoniu, deja în exil în 475-476,

i Ie-a adresat. De la Auspiciu de Toul a

rmas o Epistola metrica, unul din pri-

mele documente de acest gen, adresat

lui Arbogast, în care îi fixeaz diverse

norme de conduit cretin.

Migne, PL 61, 1005-1008; CPL 1056; MGH,
Epistolae, 3.1, p. 135; Poet. lat., 4-2, p. 614;

W. Gundlach, în CCL 117, 442-447; A.

Hamman, Auspicius de Toni, în DECA, I, p.

315; C. Kasper, Auspicius von Toul, în

LACL, p. 87 cu bibliografie.

Authentikos Logos

Authentikos Logos este titlul unui docu-

ment coptic pstrat în Biblioteca de la

Nag Hammadi. Ea conine un tratat de-

spre soarta sufletului într-o lume czut
în materialitate. Authentikos Logos dez-

volt o învtur neoplatonician despre

suflet, ceea ce ne face s credem c
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ne din cercurile alexandrine i
probabil de la sfâritul sec. II.

Menard, L'Auihentikos Logos, Louvain,
"

( text coptic i trad. francez); P. Ch6rix,

Concordance NHC K/, Louvain, 1993; P.

Bnins. Authentikos Logos, în LACL, p. 87.

Vezi NAG HAMMADI.

Autpertus (Ambrosius)

Clugr i abate benedictin care a dece-

dat la mnstirea sa din sudul Italiei în

anul 778/9. Este de origine din Frana,

probabil din Provence. Se pare c a atins

un nivel înalt de excelen intelectual,

întrucât îl întâlnim între favoriii Iui

Pipin, ca tutore al lui Carol i arhicance-

lar la curtea imperial. Prsete acti-

vitile mundane, retrgându-se la m-
nstirea benedictin de pe malul râului

Vulturnus (Voltorno) în sudul Italiei,

construit de fraii Paldo, Tato i Jason,

ajuns la mare strlucire în sec. VIII i
pân în a doua jumtate a sec. IX, când a

fost distrus de ctre sarazinii care au

invadat Italia venind din Africa de Nord

între anii 872-882. Aici se dedic studiu-

lui Sf. Scripturi i al Prinilor latini. In

ultima parte a vieii sale conduce mn-
stirea în calitate de abate. Autpertus a

scris o serie de comentarii biblice. Dintre

acestea Tritheim a descoperit urm-
toarele: In Cantica Canticorum, lib.I; In

Psalteriam, lib. I; Donwn Sapientiae,

Epislolarum ad diversos, lib. I; De cupi-

ditate, lib. I; In Apocalypsin Joannis. lib.

decern, considerat ca fiind cea mai im-

portant lucrare a sa. I-au mai fost atri-

buite o serie de tratate, omilii i scrieri

haghiografice dar care, dup câte se pare,

nu îi aparin, iar unele s-au pierdut. A nu

ti confundat cu Autpertus sau Aubert*

din sec. IX.

Migne, PL 89, 1265; J.G. Cazenove,

Autpertus. în Smith-Wace, I, p. 232-233.

Auxeniu de Durostor

Auxeniu de Durostor (sec. IV-V?), epis-

cop arian, istoric bisericesc i biograf,

reprezentant al colii literare de la

Dunrea de Jos. S-a nscut într-o locali-

tate pe teritoriul actual al Munteniei, în

prima jumtate a sec, IV i a decedat la

Mediolanum (Milano) Ia sfâritul sec. IV
sau în primii ani ai sec. V (Diaconescu).

Devine fiu duhovnicesc al lui Ulfila,

care, dup cum mrturisete el însui, I-a

luat de la prinii Iui i 1-a educat în spi-

ritul valorilor cretine, transformându-1

într-un brbat erudit i bun predicator.

Educaia i-a fost fcut probabil în coala

lui Ulfila, unde a învat atât gotica, cât

i latina, el devenind scriitor de limb la-

tin- A fost numit episcop de Durosto-

rum i rmâne în scaun pân în jurul anu-

lui 383, când împratul Teodosie ia

msuri drastice împotriva arianismului.

Se refugiaz la Mediolanum (Milano),

unde scaunul episcopal era deinut de

Auxeniu*, înflcrat arian, iar la curtea

imperial era înc în via împrteasa
Justina, mare aprtoare a arianismului.

Dup moartea lui Auxeniu, comunitatea

arian de aici rmâne fr conductor.

Cu sprijinul împrtesei Justina, el preia

conducerea acesteia, sub denumirea de

Auxeniu II. Prima lui micare a fost de a

pune mâna pe cele dou biserici princi-

pale din ora, prin aceasta intrând în con-

flict cu Sf. Ambrozie*, care relateaz pe

larg isprvile acestuia. Astfel, el ne spu-

ne c, Auxeniu avea obiceiul de a-i

schimba numele. In Sciia s-a numit

Mercurinus, iar la Milano, Auxeniu,

împrumutând acest nume pentru a înela

poporul: 'acum are deja dou nume; dac
s-ar duce de aici în alt parte, i-ar da un

al treilea nume'. Prin aceasta, Ambrozie

voia s scoat în eviden caracterul

schimbtor al lui Auxeniu.

De la Auxeniu a rmas Episiula defide
vita et obitu Wulfilae* în care se gsesc
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date importante despre viaa, opera i
doctrina lui Ulfîla. Dac este adevrat,
dup cum afirm Auxeniu, c partea

doctrinar a epistolei a fost dictat de
U I fi Ia, înseamn c el are o contribuie

fragil sub aspect dogmatic. Ca aspecte

importante prezentate de epistola lui

Auxeniu, reinem datele istorice despre

Ulfila, informaiile referitoare la inutul

din Dacia i România unde se aflau golii,

iar din punct de vedere lingvistic, se

poate descifra perioada de trecere de la

limba latin propriu-zis la limbile ro-

manice naionale.

Migne, PLS. !, 703-707; CPL. 691; Sch.

267, 236-251; Aus der Schute des Wulfilas,

Auxenti Ditrostorensis. Epistula de fide, vita

et obitu Wulfilae, în Zusarnmenhang der

Dissertatio Maximinio contra Ambrosium,
herausgegeben von F. Kauffmann, Texte und
Untersuchungen zur altgermanîschen Rcli-

gionsgeschichte, Strasburg, 1 899; Iorgu

Stoian, Auxeniu, episcop de Durostor,
Bucureti, 1938; Sf. Ambrozie, Sermo contra
Auxentium de basiticas tradendis, 22, 23. 27
etc în Migne, PL, col. 1056 BC, 1058 A,

1058 AB.; H. Mihiescu, Scrisoarea lui

Auxeniu de Durostor, izvor pentru latini-

tatea balcanic, în vol.Omagiu lui Iorgu

Iordan, Editura Academiei RPR, Bucureti,

1958, p. 607-618; M. Meslin, Les Ariens

d'Occident, Paris, 1967, p. 44-58, 439; I. G.
Coman, Scriitori bisericeti din epoca
straromâna, E1BMBOR, Bucureti, 1979, p.

206-212; M. Dîaconescu, LHerarîsche und
ku!tureile Beziehungen zwischen der da-

kisch-rbmischen Bevoikenmg und der Goten
in 4-6 Jahrhundert und die Perspektiven

ihrer multitlisciplinaren Erjbrschung, în

Gennanistentreften. Documentation & Ma-
terialen. DAAD, Bonn, 27, 1993, p. 27-42 i
în trad. rom. în M. Diaconescu, Istorie i
valori, Ed. Ministerului de Interne,

Bucureti, 1994, p. 85-95; Idem, Istoria lite-

raturii dacoromâne. Bucureti, 1999, p. 663-

668; Sf. Ambrozie, Scrieri. Partea a doua în

PSB, Bucureti, 1994, p. 121-122; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 372 i urm.; M. Simonetti,

Aiocence de Ditrostorum, în DECA, I, p. 321

;

B. Diimler, Auxenti us von Durostorum, în

LACL, p. 89.

Auxeniu I de Milan

Auxeniu I (sec. IV), episcop arian de
Milan, predecesorul Sf. Ambrozie*, de
origine din Capadocia. A fost hirotonit

episcop de Grigorie al Alexandriei, tot

arian, impus cu fora spre a-1 înlocui pe
Sf. Atanasie*. Auxeniu este cel mai de
seam exponent al arianismului în Apus,
fiind numit episcop de ctre împratul
Constanii! în 355. Nici condamnrile din

partea sinoadelor de la Ariminum (359)
i Paris (360), nici interveniile lui Ilarie*

de Poitiers pe lâng Valentinian (364-

364), nici atacul sf. Atanasie (369) i, în

cete din urm, nici condamnarea sinodu-

lui de la Roma (372), nu au dus la înltu-

rarea lui din scaunul episcopal, în care

rmâne pân la moarte în 374.

Migne, PL, 10, 617-618; L. Duchesne,
Origmes du culte chretîen, 1889, p. 84-89;

M. Meslin, Les Ariens d'Occident, Paris,

1967, p. 439; M. Simonetti, La crisi ariana
net IV secolo. Roma, 1975, p. 585; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 362, 378; Quasten. Pa-
trofogy, IV, 93-94; M. Simonetti, Auxeme de
Milan, în DECA, 1, p. 321; W. Geerlings,

Auxentitts von Mailand, în LACL, p. 89.

Avitus, Alcimus Aecdicius

Avitus, Alcimus Aecdicius sau Ecdicius

(t 519), episcop de Vienne, în Galia.

Nscut în Auvergne Ia mijlocul sec. al

V-lea într-o familie nobil. Tatl apar-

inea unei familii senatoriale, iar mama
sa, Audentia, a fost probabil sora lui M.
Maecilius Avitus, împrat în Apus, la

456 d. Hr. Atras de studiu mai mult decât

de viaa politic, Avitus se retrage într-o

mnstire nu departe de cetatea natal.

Vestea credinei i a culturii sale deo-
sebite se rspândete i astfel este numit
arhiepiscop de Vienne în 490, urmând în

scaun tatlui su Isihie. îl convertete de
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ia arianism pe regele burgunzilor; Sigis-

mund. Scrie o serie de tratate împotriva

ereziilor lui Nestorie*, Eutihie* i Sa-

belie* i a erorilor pelagiene promovate
de Faustus. abate de Lerini. Dintr-o scri-

soare a papei Hormisdas deducem c el a

fost numit de ctre pontif vicar apostolic

al Gal iei. calitate în care prezideaz con-

ciliul de la Epaune (Concilium Epao-
nense) din 517, convocat în vederea

restabilirii disciplinei ecclesiastice în

Galia narbonic. Avitus s-a angajat activ

in rezolvarea disputei dintre Biserica

Romei i cea de la Constantinopol pri-

vind excomunicarea lui Acaciu.

Dintre lucrrile sale care s-au pstrat

menionm: De Mosaicae Historiae Gestrs,

cuprinzând cinci poeme (De Origine tmwdi;

De Peccato originali; De Sententia Dei; De
Diluvio i De transitu Maris Rubri), dedi-

cate fratelui su Appolinaris. Un alt poem
De Virginiiatae i aproximativ 100 de epis-

tole, multe abordând teme doctrinare referi-

toare la Sf. Treime, împotriva arienilor sau

împotriva lui Eutihie. Dintre predicile sale

s-au pstrat doar trei i mai multe fragmente.

Epigramele sale s-au pierdut.

Migne, PL, 59, 191-388; CPL. 990-997:

Oeuvres, ed. deN. Chevalier, Lyons, 1890; H.

Goelzer, Le Latin de S. Âvit, 1909; M.
Burckhardt, Die Briefsammlung des Bischofs

Avitus von Vienne, 1938; Bardenhewer, V, p.

337-345; AItaner-Stuiber,1980, p. 475; M.
Simonetti, Letterataru antimonoftsita d'Occi-

dente, în Augustinianum 18, 1978, p. 522-

532; R. Herzog, Bibelepik der Sptanlike,

MOnchen, 1980; M. Roberts, Epic and
Rhetorical Paraphrase, Liverpool, 1985;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 475; M. Simonetti,

Âvit de Vienne, în DECA, [, p. 322; C. Kasper,

Avitus von Vienne, în LACL, p. 89-90.

Avît de Braga

Preot în Braga (Portugalia), care a fcut
un pelerinaj la Ierusalim în anul 409.

Acolo, îl determin pe prietenul su

preotul Lucian, care a descoperit, fn

urma unei viziuni, relicvele pmânteti
ale Sf. tefan, în localitatea Kaphar-

Gamala, la nord de Ierusalim, s pun în

scris acest eveniment. La rândul su,
Avit traduce din greac în latin de-

scrierea fcut de Lucian, i o trimite,

sub form de scrisoare: Episiula ad Pai-

conium episcopum Bracarensem de reli-

quiis S. StephanL împreun cu moatele
Sfîntului tefan, lui Palchomius, episcop

de Braga, în 416, prin intermediul lui

Orosiu de Braga. Decretul Gelasian are

ezitri fa de acest text. Se pare c Avit

a fost unul din corespondenii Fer.

Ieronim*. A decedat în 418.

Migne, PL 41, 805-808; CPL 575; Allaner-

Stuiber, 1980, p. 244; A. Hamman, Avitus de

Braga, în DECA, I, p. 323; E Reichert, Avitus

von Braga, în LACL, p. 89.

Avraam de Beth Rabban

Avraam de Beth Rabban, al treilea con-

ductor al colii de la Nisibe, între 520 i
540. dat la care a fost închis. Printre

profesorii remarcabili ai acestei coli a
fost i Mar Aba* L catolicos de Seleucia.

Lucrrile sale s-au risipit în totalitate. Se

tie doar c a scris comentarii la Vechiul

Testament: losua. Judectori, Regi,

Ecclesiastic, Isaia, cei 12 profei mici,

Danii I i Cântarea Cântrilor. Despre
preocuprile sale, ne putem face o idee

din scrierile lui Junilîus, care a tradus cea

mai important lucrare a lui Pavel, epis-

cop de Nisibe, i prieten al lui Avraam,
facilitând circulaia ideilor nisibiene în

cercurile cretine din Apus. Teologia

colii de la Nisibe în vremea sa a fost

dominat de categoriile lui Aristotel.

Avraam de Beth Rabban nu trebuie con-

fundat cu episcopul i stareul de Beth

Rabban care au avut acelai nume.

Migne, PL. 68, 15-42 (Junilius; De partibus

div'mae legis lihri duo)\ Assemani: BO, III* 1,
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71; Idem, BO, I. 352; W. Wright, Istoria li-

teraturii cretine siriace, trad. Remus Rus, Ed.

Diogene, Bucureti. 1996, p. 74-75; A.

VtfObus. A History of the School ofNisibe %

CSCO,266,subs.26, Louvain, 1965, 134-210;

Urbina, p. 123; M. van Esbroek, Ahraham de

Beth Rabbani, în DECA, I, p. 10: P. Bruns,

Ahraham von Bet-Rabhan. în LACL, p. 3.

Avraam de Efes

Avraam de Efes (sec. VI), arhiepiscop de

Efes. Se pare c este una i aceeai per-

soan cu stareul Avraam, menionat de

Ioan* Moscus ca fondator a dou mns-
tiri, una la Constantinopol i alta la

Ierusalim. De la el avem dou omilii: In

Anmmriaiionem i In festivitatem occur-

sus. Accentele polemice antiorigeniste

prezente în prima omilie, fac posibil

plasarea ei în timp (probabil 530-553). în

In annimtiaiiomm gsim cea mai veche

meniune legat de srbtorirea Bunei-

vestiri la 25 martie. Omiliile sunt impor-

tante cu precdere pentru istoria liturgicii.

CPG, II, 7380-7381; M. Jugie, Homelies mari-

ales byzantines... în PO, 16, 3, 1921, 429-454;

Migne, PG, 87, 2956; DHGE 1, 189-190

(despre cele dou mnstiri); S. J. Voicu,

Abraham d'Ephâse, ?n DECA, , p. 12; B.

Windau, Abraham von Ephesus, în LACL, p. 3.

Avraam de Kashkar

Avraam de Kashkar '.sec. VI), contempo-

ran cu Avraam de Nuphtar, cu care a fost

confundat de ctre Assemani. Avraam de

Kashkar (al-Wasit) a activat în timpul Iui

Mar-Abha I (catolicos 536-552), impu-

nându-se prin cunotir tele sale filosofice

i, mai presus de toate, prin viaa sa

ascetic. A trit retras în Petera de la

Hazzah. de unde a placat pentru o vreme

la Ierusalim i apoi \v Egipt. Revine în

ar i se retrage din ne j în peterea de la

Hazzah, unde rmâr.e timp de 30 de ani.

A întreprins aciuni misionare în terito-

riul din nord al rii. Se stinge din via la

Hazzah. De aici, rmiele sale pmân-
teti au fost transportate în tain la

Kashkar, oraul su natal. Avraam de

Kashkar a introdus o serie de reforme în

monahismul persan i a scris totodat

despre viaa monahal, lucrare tradus în

persan de discipolul su, Ioan Clugrul.

Regulele monahale în J.B. Chabot, RANL, 7,

1898, p. 41-59 i în trad. latin p. 51-59; A.

V5obus, Syriac and Arabic Documents...

Stockholm, 1960, p. 150-162 text i trad. în

englez; imne în: P. Bedjan, Breviarum

Chaldaeorum 2, p. 67-68 cu trad. în englez:

A.J. Maclean, East Syrian Daily Office, p.

215; Wright, p. 76-77; Baumstark, p. 130-

131: Urbina, p. 135 cu bibliografie; P. Bruns,

Ahraham von Kaschkar, în LACL, p. 3.

Avraam de Nathpar
sau Naphtar

Avraam de Nathpar sau Naphtar (sec.

VI), scriitor nestorian. Este originar din

Adiabene. A vizitat comunitile mona-

hale pahomiene din Egipt pentru a se

familiariza cu rânduielile pahomiene.

Revine acas triete ca sihastru timp de

30 de ani. Tradiia locului afirm c a

propovduit evanghelia în Azerbaijan,

încretinând muli pgâni. 'Abd-Isho îi

atribuie diverse tratate asupra vieii

monahale. Assemani d titlurile a opt

tratate mai mici ale acestuia, care se

pstreaz la Vatican.

Assemani, BO, I, 463, 464; III, pt. I-a, 191;

Mai, Script. veter. nova collectio, V, 65;

lgnatius Ephraem II Rahmani, Studia syria-

ca. Mont Liban, 1904; P. Bedjan, Mar Isaaars

Ninivita. De Perfeciona religiosa, Paris,

1909, p. 629-632; Baumstark, p. 131; Duval,

p. 223-224; Chabot, p. 57; Urbina, p. 136.
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B

BABAI CEL MARE sau BABHAI
DIN IZLA (569-628), stare al mns-
tirii Izla, exarli al mnstirilor din nordul

Persiei, adept al nestorianismului i du-
man neîmpcat al credinei ortodoxe

duofizite. S-a nscut la Beth-'Aynata în

Beth Zabday. Dup o edere la Nisibe se

îndreapt spre Marea Mnstire de pe

muntele Izla, întemeiat de Avraam de
Kaskar, unde îmbrieaz viaa mona-
hal. Revine în inutul natal i întemeiaz
o mnstire i o coal. Dup moartea lui

Dadiso, este chemat s preia streia Marii

Mnstiri de pe Izla. într-o perioad deo-

sebit de dificil pentru Biserica nestoria-

n. In Catalogul scriitorilor bisericeti,

Abdisho din Nisibe în atribuie 83 de lu-

crri, majoritatea fiind pierdute. Reinem
un comentar complet la Vechiul Testa-

ment, un altul la Centuriile lui Evagrie*

Ponticul; Actele martirice ale preotului

George. un persan convertit la cretinism

i martirizat sub Chosroe fi în 615; di-

verse memre la Matei, Avraam de Nisibe,

Gavriil de Katar; un Tratat despre srb-
toarea Crucii; Reguli pentru novici i
Canoane pentru monahi etc. EI a mai
scris i un tratat hristologic, intitulat:

Despre unire (este vorba de unirea celor

dou firi, divin i uman, în Hristos), în

care prezint hristologia nestorian îm-

potriva ortodoxiei calcedoniene repre-

zentat de Henana din Abiadene*. A nu
fi confundat cu Babai bar Nesibnaye sau

Babai cel Mic nscut în 563, vestit tau-

maturg, tritor Ia Marea Mnstire de pe

Izla.

M. Labourt, Le christianisme dans l'empire

perse. Paris, 1904, p. 280 i urm.; Tixeront.

Patro/ogie, p. 425-426; Baumstarck, 137-

139; Duval, 73, 135, et passim; Chabot, 60-

61; S. R Brock, Syriac Sttidîes, 1960-1970. A
Classifted Bibliography, în Parole de

l'Orient, 4, 1973, 403, n. 14 cu bibliografie

adus la momentul respectiv.

BABYLAS, vezi VAVILA, Sf.

BACCHYLLOS, (sec. II), episcop al

Corintului în vremea împratului Ale-

xandru Sever. A participat la controversa

quartodeciman. îi este atribuit o epis-

tol Despre Pati, trimis lui Victor,

episcopul Romei, scris în numele su
(Eusebiu*),sau a tuturor episcopilor din

Ahaia (Ieronim*).

Eusebtu, Ist 6fc tV, 23, 4; Ieronim, De viris

îllustribus, 44; P. Nautin, Lettres et ecrivains

chretiens des l/e et Iile siecles, Paris, 1 96 1 , p.

87-90; I. G. Coman. Petrologie, I, p. 377.

BACHIARIUS, (t 425), clugr cretin

din prima parte a secolului ai V-lea, autor

a dou tratate scurte. Este menionat în

mod special de ctre Ghenadie, care îi

atribuie mai multe lucrri. Una din

lucrrile sale Libellus de fide Apologe-

tlcus, este în primul rând o aprare per-

sonal în faa episcopului Romei, întru-

cât fusese acuzat de erezie. Libellus este

o sincer mrturisire de credin, orto-

dox în toate privinele, în care respinge

erorile origeniste i prisciliene. Cea de a

doua lucrare, Ad Januarium liber de Re-

paratione lapsi, adresat stareului Ia-

nuarie, în numele unuia din clugrii m-
nstirii sale care a pctuit cu o clug-
ri i în consecin a fost alungat. în po-
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fida cinei sale. Ianuarie i întreaga co-

munitate de clugri, refuz s-l ierte i
s-I reprimeasc. Bachiarius îl ceart pe

stare i îl sftuiete s-l accepte pe peni-

tent, mai ales c acesta luase hotrârea de

a-i ispi pcatul prin cstorie, l-au

fost atribuite i dou scrisori (G. Morin).

Totodat a fost identificat cu Pereghnus

episcopus. cel care a redactat Canoanele

apostolice ale lui Priscillian. Cunosctor

al tradiiilor orfice i al astrologiei, el s-a

lsat influenat de acestea.

Galland, Bibliotk Vet Pat., voi. IX; Migne.

RL voi. 20, 1237-1262; Tillemont, XVI,

473-476; E. Venables. Bachiarius, art. în

Smith-Wace, I, p. 236; G. Morin, Pages ine-

dites de Vecrivam espagno! Bachiarius, în

BALAC 4, 1914, p. 117-126; A. Mundo,

Estudios sobre el De Fide de B. t în Stud.

Mon. 7, 1 965. p. 247-303, cu bibliografie; H.

Chadwick, Priscillian of Avila, Oxford,

1976; A. Hamrnan, Bachiarius, în DECA, p.

329. cu bibliografie.

BAEDA vezi BEDA

BLAI sau BALAEUS <sec. V), poet

siriac, alturi de Cyrillona*, unul din cei

mai cunoscui ucenici ai Sf. Efrem

irul*. Perioada în care a trit i a activat

ca horepiscop al diocezei de Alep, este

determinat în funcie de informaiile

date de Bar-I-laebreus. Astfel el a urmat

lui Efrem, îns înainte de sinodul de la

Efes din 431. A fost unul din apropiaii

episcopului Acaciusde Alep(m. 432) ale

crui virtui le preamrete în cinci

poeme. Blai a fost un maestru al versu-

lui. Versurile sale favorite erau pentasi-

labice, cunoscute de altfel dup numele

su, dup cum cele heptasilabice sunt

cunoscute dup cel al lui Efrem, iar ver-

sul de dousprezece silabe dup *Iacob

de Serugh. Din poemele care s-au pstrai

i care au fost editate, reinem: un poem

la sfinirea unei biserici nou construite

din oraul Kenneshrin (Kinnesrin), cinci

poezii dedicate Iui Acacius. diverse

omilii unele dedicate istoriei lui Iosif,

diverse rugciuni i un fragment asupra

morii lui Aaron. O mare parte din

imnele sale au fost introduse în crile de

slujb ale Bisericii iacobite i a celei

nestoriene.

Overbeck, S. Ephraemi syri, Rabulae...

Balaei aliormque opera selecta, Oxford.

1865, p. 251-336; Wenig, Schola Syriaca.

Chrestomathia, p. 160-162; G. Bickell,

Conspectus res syrorum litterariae, 46, nr. 5;

K. V. Zettersteen, Beitraege zur Kenntnis der

reiigiosen Dichtung Balai's, Leipzig, 1902;

Thalhofer, Bibliothek der Kirchenvier, 41, p.

44, 67 etc; A. Baumstark, Die christlichen

Literaturen des Orients^ F, Leipzig, 191 1, p.

44; W. Wright, Istoria literaturii cretine

siriace, trad. Remus Rus, Ed. Diogene, 1994,

p. 33; P. S. Landersdorfer traduce în german
cele cinci poeme care preamresc virtuile lui

Acacius, în Bibliothek der Kirchenvier^ 6,

1912. p. 71-89: Tixeront, Petrologie, p. 291;

Chabot. 35; Ortiz de Urbina, p. 91-93;

Quasten, Patrologia. III. p. 482.

BARBARUS SCALIGERI, denumire

dat unei cronici universale cuprinzând

istoria lumii de la crearea lumii i pân în

vremea împratului Anastasie în 518,

scris probabil în Egiptul de Sus. Din

textul original grec se pstreaz doar frag-

mente. Avem îns textul complet într-o

traducere latin realizat de un "barbar'

galic din epoca merovingian. A fost edi-

tat pentru prima dat de Giuseppe

Giusto Scaligero în 1606, de unde i
numele Scaligeri. De interes este cea de

a treia parte a cronicii care prezint isto-

ria împrailor Zeno i Anastasie. în mare,

cronica este o prelucrare dup Ipolit*.
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C. Frick, Cronica minora, Leipzig, 1892.

183-371; DHGE VI, 593; PWK, VI, col.

1566-1576.

BARBELITAE, (BARBELII) nume
dat unei grupri gnostice otite din sec. II,

preluat de la Barbeta*, personaj al

mitologiei lor. Gruparea este menionat
atât de Sf. Irineu*, cât i de Teodoret*,

care îi numete harbeliotae.

H. Leisegang, Die Gnosis, ed. a 2-a, Leipzig,

1936; E. de Faye, Gnostiques et gnosticisme.

Paris. 1925, p. 379-412. Vezi i "bibliografia

de la BARBELO.

BARBELO, personaj mitologic întâlnit

în diverse structuri gnostice de tip ofît.

Sf. Irineu* îl descrie ca fiind "un aeon
neîmbtrân itor într-un spirit feciorelnic"

cruia, dup unii gnostici, Tatl cel Ne-
iium it a dorit s i se arate. Dup ce a creat

primele patru fpturi al cror nume este

via t gândire, Tatl a vzut-o i bucu-

rându-se la vederea ei, a facut-o s dea
natere la trei sau patru fiine asemn-
toare celor pe care el Ie-a nscut anterior.

Numele Barbelo se regsete i la Epi-

fanie* i Ipolit*. Despre Barbelo se spu-

ne c se slluiete "deasupra celui de al

optulea cer' i c -

a purces' din 'Tatl'.

Ba ieste imama lui laldabaothjcdicareia

pus stpânire cu obrznicie asupra celui

de al aptelea cer, proclamându-se ca 'sin-

gur Dumnezeu'. Despre Barbelo se mai
spune c obinuia s se arate arhonilor

sub o înfiare deosebit de atrgtoare
pentru ca în acest fel s-i readune pro-

priile puteri. Aceast relatare o gsim i
Ia Epifanie* care înlocuiete numele lui

laldabaoth cu cel al lui Caulacau. Hristos

este considerat a fi primul nscut al ei,

numit 'Lumina'. Teodoret* parafrazeaz

pe Irineu* i într-o msur mai mic. pe
Epifanie*. Barbelo este întâlnit i în

Pistis Sophia. Ieronim* include numele

ei în lista principalelor personaje ale ere-

ziei priscilianiste din Spania. Barbelo
reprezint încercare de a postula un prin-

cipiu feminin alturi de cel masculin,

principiu pasiv antecedent creaiei. Lip-

sius i Harvey deriv numele de Barbelo

de Ia Barba-Elo - Divinitatea în Patru,

fcând referire la primele patru fpturi

care au purces din ea.

W. Volker, Qnellen zur Geschichte der

christlichen Gnosis, Ttibingen, 1932; H. L.

Manei, The Gnostic Heresiesy London.
1875; E. Buonaiuti, Lo Gnostici.smo% Roma,
1907; H. Leisegang, Die Gnosis. ed. 2-a,

Leipzig, 1936; E.F. Scott, Gnosticism, art în

Hastings, Encyclopaedia of Religion and
Ethics. VI, p. 23 1-242; FJ. H. Hoit. Barbelo,

art. în Smith-Wace, I, p. 248-249.

BARDESANES sau BAR DAISAN
(154-222), scriitor de limb siriac i
astrolog, îndeobte plasat în grupul gnos-

ticilor. S-a nscut Ia Edessa, în ziua de 1

1

iulie 154. Mama sa îl numete Fiul lui

Daisan, întrucât a fost nscut pe malul

râului Daisan. Prinii si. Nuhama i
Naliashirama, fceau parte din clasa no-

bililor cetii. A primit o educaie aleas,

fiind cunoscut nu numai ca erudit, dar i
ca bun mânuitor al arcului. Despre el se

ispuneic 'aiiprsit învtura pgân a

preotului din Mabug (Hieropolis)' i a
îmbriat credina cretin, fiind botezat

Ia vârsta de 24 de ani, ba mai mult, a

predicat aceast doctrin în Biserica din

Edessa. Dup cucerirea Edessei de ctre

Caracula. între 2 16-2 17. Bardesanes fuge

în Armenia. Revine în Siria dup un exil

scurt i se stinge din via în anul 222.

Istoricul Eusebiu are cuvinte alese fa
de Bardesanes, considerându-l 'brbat

prea nobil, versat în siriac
7 i c dei a

aparinut colii valcntiniene, s-a rupt de
aceast coal i a condamnat multe din

învturile ei. Cu toate acestea, dup
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aceeai surs, *el nu s-a splat cu totul de

murdria acestei vechi erezii' (Ist. bis., 4,

30). Porfiriu, filosoful neoplatonician, ne

informeazc Bardesanes cunoatea reli-

gia indienilor. Epifanie relateaz c
Bardesanes a fost un distins învtor al

Bisericii, cunosctor al limbilor greac i
siriacâ, autor a multe cri ortodoxe, îns,

ajungând în contact cu valentinienii, s-a

pervertit i a început i el s propov-
duiasc doctrina despre mai multe prin-

cipii i emanaii i s nege credina în

învierea morilor. Sf. Efrem irul* men-

ioneaz 'o carte' a lui Bardesanes în

care acesta nega învierea trupului i mai

ales Cartea cu cele 150 de imne, dup
numrul psalmilor, prin intermediul creia

autorul 'a înelat inimile oamenilor.

Teodoret ne atrage atenia c cel care a

scris imne metrice pentru prima dat în

siriac a fost Harmonius, fiul lui Barde-

sane., educat Ia Atena, i despre care So-

zomen ne spune c *nu s-a eliberat cu

desvârire de erezia tatlui su, nici de

învturile filosofilor greci'. în cele 56

de imne scrise împotriva ereziilor, Efrem

respinge învturile lui Marc ion,

Bardesanes i Mani.

Lui Bardesanes îi sunt atribuite, pe lâng

cele 150 imne scrise în colaborare cu fiul

su. Cartea legilor rilor (Kethabha

dhe-Namose dh'Athrawath)* care s-a

pstrat în siriac, un Dialog despre des~

//>i, adresat lui Antoninus. Cartea legilor

rilor pare c l-a avut ca autor pe Filip,

unul din ucenicii lui Bardesanes, dei
protagonistul dialogului este acesta din

urm. Nu putem afirma cu certitudine

dac Faptele lui Torna aparin într-adevr

cercului lui Bardesanes. Totui, Imnul

Fiicei Luminii, cuprins în Faptele lui

Toma, îi este adeseori atribuit. Quasten

este de prere c nici acest imn nu poate

fi considerat c ar aparine cercului lui

Bardesanes deoarece nu pstreaz urme

ale învturi i gnostice bardesanite.

Scriitorul arab Ibn Abi Jakub, autorul

lucrrii Fihrist, scris în sec. al X-lea, îi

atribuie Iui Bardesane înc trei lucrri:

Lumina i întunericul; Natura spirituala

a adevrului i Ce/e mictoare i cele

nemictoare. William Wright reine in-

formaia c Bardesanes ar fi scris o Ista-

rie a Armeniei, care a fost folosit de

ctre Moise de Chorene în traducere

greac.

W. Cureton, Spicilegium syriacitm. Londra,

1855; R Nau, Patrologia Syriaca, pars. I,

tom.2, Paris 1907, 490-658; trad. în german:

A. Merx, Bardesanes von Edessa, Halle,

1863; Bardesane, Le livre des lois des pays,

P. 1931; A. Hahn, Bardesanes gnosticus

syrorum primus hymnologus, Leipzig, 1819;

Hilgenfeld, Bardesanes, der letzte Gnostiker,

1864; H. E. W. Turner, The Pattern of
Christian TrutK 1954, p. 90-94; Barden-

hewer, I, p. 364-368; Aitaner-Stuiber, (1980),

p. 101-102; Quasten, Patrology, I, p. 263-

264; W. Wright, Istoria Literaturii cretine

siriace, p.29-30; Tixeront, Patrologie, p. 73;

I.G. Coman, Patrologie, III, p. 80-81.

BARNABA, EPISTOLA. Epistola sau

scrisoarea lui Barnaba sau pseudo-

Barnaba este un scurt discurs sau omilie

atribuit de Clement Alexandrinul* apos-

tolului Barnaba. Coninutul, pstrat în

greac i latin, nu d indicaii cu privire

la autorul, data sau locul scrierii. Epistola

s-a pstrat în Codex Sinaiticus din sec. al

IV-lea, fiind plasat dup Apocalips, i
în ali doi codici Hierosolymitanus i Vati-

carius graecus. In limba latin exist o

traducere din sec. al lll-lea. Epistola are

dou pri: una dogmatic i alta moral
sau parenetic. Scopul scrierii, prezentat

de autor, este de a înva 'cunoaterea

perfect'. în prima parte autorul demon-

streaz semnificaia Vechiului Testament

pentru adevrata înelegere a credinei
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cretine. Este vorba de o critic aspr a

practicilor legii, interpretat cel mai ade-

sea alegoric, jertfele sângeroase, postul,

diferite prescripii rituale, în frunte cu

circumciderea, mâncrurile, lapidarea,

înclinarea spre idololatrie, sabatul, tem-

plul etc. în partea a Ii-a se trateaz despre

cele dou ci: calea luminii i calea întu-

nericului, care corespund celor dou ci,

calea vieii i calea morii, din învtura
celor 12 Apostoli.

Temele doctrinare nu abund, fapt expli-

cabil dac avem în vedere extensiunea

textului. Reinem îns câteva teme cheie:

Hristos a existat înainte de crearea lumii,

fiind prezent la crearea ei. Pentru c tre-

buia s ptimeasc din partea oamenilor,

El s-a fcut om. Doar astfel. El a putut s
distrug moartea i s-i arate învierea Sa

din mori. Pregtind pe pmânt un popor

nou, a dovedit prin învierea Sa c este cel

vestit de profei. Ptimirea Sa pe cruce a

fost de bunvoie. In acelai timp. Dom-
nul este izvorul înelepciunii i al înele-

gerii celor tainice. EI ne-a reînnoit prin

iertarea pcatelor. Prin botez oamenii

sunt tcui temple ale Duhului Sfânt.

Templul sau Biserica sfânt a Domnului

e mai întâi în inima noastr i apoi 'adu-

narea frailor' sau 'adunarea sfinilor" . E
un templu spiritual, care nu poate fi dis-

trus i care ned pocina. Totodat epis-

tola afirm srbtorirea Duminicii în

locul Sâmbetei: "Nu accept sabatele de

astzi, ci ceea ce am fcut Eu prin care

sfârind toate, voi pune început zilei a

opta, ceea ce este începutul altei lumi. De
aceea petrecem ziua a opta în bucurie, în

care i lisus a înviat din mori i, dup ce

s-a artat, s-a înlat la ceruri'. Este vor-

ba aici de o structur teologic care va

deveni dominant în întreaga tradiie a
Bisericii cretine.

Funk, Patres Apostolici, I, p. 38-97; P.

Prigent, R. Kraft, Epitre de Bamabe, S. Ch.,

172, Paris, 1971; I. Olariu, op.cit., p. 34-48;

D. Fecioru, PSB, 1, p. 109-143; P. Prigent,

Les Testimonia dans le christianisme primi-

tive. L'Epître de Bamabe l-XVI et ses sour-

ces, (Etudes Bibliques). Paris, 1961; L.W.

Barnard, Studies in the Apostolic Fathers and

the'tr Background, Oxford, 1 966; K. Wengst,

Tradition und Theologie des Barnabas-

briefes, Arbeiten zur Kirchengeschichte,

XLII, 1972; Bardenhewer. I, p. 103-116;

Altaner-Stuiber, I, p. 53-55; I.G. Coman,

Patrotogie, 1956, p. 42-43; Tixeront, Patro-

togie, p. 24-25; I. G. Coman, Patrologie, I, p.

166-173; Quasten, Patroiogy, I, p. 85-92 (cu

bibliografie); Barnabas, art în Cross, O. DP

C.C.,p. 134.

BARSUMAS (f 458), arhimandrit

monofizit*., fervent susintor al cauzei

lui Eutihie*, unul din conductorii tabe-

rei eutihiene, susintor al lui Dioscor de

Alexandria, participant la Sinodul de la

Constantinopol din 448. Tot el va repre-

zenta aceast tabr i Ia Sinodul tâl-

hresc de la Efes din 449, fiind invitat de

ctre Teodosîe II, care i-a dat drept de

vot. Barsumas a adus cu sine un grup de

1000 de clugri care, prin vociferri i
scandaluri publice, au determinat achi-

tarea lui Eutihie i condamnarea lui Fla-

vian. Patriarhul Flavian de Constanti-

nopol va deceda în urma btilor primite

din partea grupului de clugri eutihieni.

Din aceast pricin, când Barsumas îi

face apariia la sinodul de la Calcedon

din 451, mulimea prezent va manifesta

împotriva lui, considerându-l 'ucigaul

fericitului Flavian". Barsumas va propo-

vdui cu succes doctrina monofizit în

Siria, iar ucenicul su, Samuel, care va

scrie i viaa lui Barsumas, va rspândi

aceast doctrin în Armenia.

Assemani, Bibliotheca Orientalis, II, 4; E.

Honigmann, Le Couvent de Barsauma et le

patriarchat jacobit d'Antioche et de Syrie,
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C.S.C.O., CXLVI, Subsidîa. VII, 1954, în

special p. 6-23; F. Nau, art. în DJ.C, II,

1905, col. 434 i urm.; E. Venables, Bar-

surnas, art. în Smith-Wace, I, p. 267; Cross,

Barsumas, în ODCC, p. 136; E. Prinzivalli,

Barsauma, art. în DECA, I, p. 346.

BARSUMAS (420-490), episcop i mi-

tropolit de Nisibe, aparinând gruprii

nestoriene, propovduitor al nestorianis-

nuilui în Asia de Rsrit i în special în

Persia. S-a nscut în nordul Persiei îna-

inte de 420 i a învat la coala din Ede-

ssa, fiind ucenicul lui Ibas* de Edessa. A
participat la sinodul tâlhresc de la Efes

(Latrocinium) din 449. împreun cu

Maanes, episcop de Hardaschir, pune te-

melia colii teologice din Nisibe. Fcând
uz de sentimentele de dumnie pe care

împratul persan Pherozes (Firuz) le nu-

trea fa de puterea roman, el îl con-

vinge pe acesta s dea libertate Bisericii

nestoriene. Aa se face c nestorianismul

a fost singura micare cretin tolerat în

Persia. Confundând monofizit ismul cu doc-

trina oficial a Bizanului, el îi va per-

secuta pe monofizii, forându-i s pr-
seasc imperiul persan. Ei vor rmâne
doar în regiunea Tagrith. Dup închide-

rea colii de Ia Edesa în 489, el îi pri-

mete pe reprezentanii acesteia la Ni-

sibe, întemeind aici o nou coal sub

conducerea lui Narsai. Dup informaiile

date de 6
Abhd-isho, el nu a scris mult. îi

sunt atribuite predici parenetice i fune-

rare, imne din clasa celor numite tttrga-

me, omilii în versuri (madhrashe), scri-

sori i o anafora sau liturghie. Doar ase
din epistolele sale au supravieuit timpu-

lui.

Assemani, Biblioiheca Orientatis, III, I; O.

Braun. Des Barscntma von Nisibis Briefe an

den Katholicos Akak, în Actes du X-e.

Congres des Oriental istes, Geneve, 1894,

Leyden, 1896; J. Labourt, Le Chisdanisme

dans I'empire perse sous la dynastie sas-

sanide (224-632), 1904, p. 131-152; W.Wright,

Istoria literaturii cretine siriace, trad.

Remus Rus, Ed. Diogene, 1996, p. 45; I.

Guidi, CU Statuii de/la scuola di Nisibi,

Roma, 1 890; J. -B. Chabot, L 'ecole de Nisibe,

son histoire, ses siatuts, în Journal de Ia

Societd asiatique, Juillet-aout, 1896; Barden-

hewer, IV, 1924, p. 41 1; Tixeront. Patrologie,

p. 423-424; Baumstarck, p. 108-109; Chabot,

p. 50; I. Ortizde Urbina, Patrofogia Syriaca,

ed. 2-a, Roma. 1968, p. 118-120; J.-M.

Sauget, Barsauma de Nisibe, art. în DECA, I,

p- 347.

BASILIDE, fondatorul unei secte semi-

cretine din prima jumtate a sec. II d.H.

S-a autointitulat discipol al Iui Glaucias,

care a fost un interpret (hermeneut) al sf.

Petru (Clement, Strom. VII). A predat în

Alexandria (cf. sf. Irineu*, Eusebiu* i
Teodoret*), Ipolit* menioneaz în ter-

meni generali Egiptul, iar sf. Epifanie enu-

mera mai multe locuri pe care Ie-a vizitat

Basilide în Egipt. Dup anumii autori se

pare c a predicat i în Persia. Alte am-
nunte despre viaa [ui Basilide nu se

cunosc. Conform spuselor lui Epifanie*,

Basilide a fost discipolul lui Menandru*,

împreun cu Saturn in, la coala acestuia

din Antiohia, dar aceasta este în mod evi-

dent o supoziie iar prea mare temei, pe

baza afirmaiilor lui Irineu (referitor la

doctrinele lui Basilide raportate la pro-

priile convingeri). Dac aceast abordare

a doctrinelor lui Basilide este corect,

sf.Epifanie i sf.Irineu nu pot oferi do-

vezi solide pentru a presupune c el ar fi

avut o educaie sirian. Ideile gnostice

care îi au originea în Siria erau rspân-

dite i în Alexandria, iar fundamentul a

ceea ce este distinctiv în gândirea sa este

grecesc. Unii autori consider perioada

domniei lui Hadrian (117-138) ca fiind

perioada în care a activat Basilide. Pen-
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tru a demonstra c sectele eretice au
aprut dup Biserica cretin, Clement*
Alexandrinul împarte perioada de în-
ceput a cretinismului în mai multe eta-

pe: viata i activitatea lui Iisus Hristos se
suprapune cu domniile lui Augustus (27
î. d. H.-I4 d.H.) i Tiberius (14-37); peri-

oada apostolilor, a sf. Pavel se termin
cel târziu în timpul lui Nero (54-68), în

timp ce întemeietorii sectelor apar mai
târziu, cam în perioada împratului Ha-
drian i continu pân în timpul Iui Anto-
rrinus Pius (138-161). El d ca exemple
pe Basilide, Valentin* i pe Marcion*,
având ocazia s pun sub semnul între-

brii pretenia primilor doi de a fi fost

discipoli ai unor contemporani mai tineri

ai sf. Petru i sf. Pavel, artând c între

moartea lui Nero (68) i urcarea pe tron

al lui Hadrian (117) s-a scurs o perioad
de aproape jumtate de secol. Cea mai
veche, dar vag, este mrturia lui Justin*

Martirul. Scrierile sale din jurul anul 145
se refer pe scurt la fondatorii sectelor

gnostice, numindu-i printre primii pe Si-

mon i Menandru, cu adepii lor care erau
înc în via, iar apoi pe ultimul, Mar-
cion. i acesta înc în via. Deducia pro-
babil c ali mari eretici, incluzându-l pe
Basilide erau la acea vreme deja mori,
este oarecum confirmat într-un pasaj
din cartea Dialog cu iudeul Trifon, o carte

ulterioar unde sunt enumerai adepi ai

lui Marcion, Valentin, Basilide, Satur-
nilus în ordine cronologic invers. Dez-
voltarea unor secte distincte i recunos-
cute presupune trecerea unei perioade de
timp de la promulgarea propriilor prin-
cipii de baz. Pare astfel imposibil s-l
plasm pe Basilide mai târziu decât pe-
rioada domniei lui Hadrian, i în absena
unor dovezi contrare ne putem încrede în

scrierile lui Clement Alexandrinul potri-

vit cruia propriile sale învturi nu au
început mai devreme de aceast dat.

Conform lui Agrippa Castor, Basilide a

scris 24 de cri despre Evanghelie. Chiar
i Basilide a îndrznii s scrie o Evan-
ghelie i $â-i dea ca titlu numele su
(Origen, Omilia I la Luca, 2). Acestea
sunt fr îndoial Exegetica din care

Clement Alexandrinul menioneaz 23 în

Stromate, iar în Acta Archelai 13 capi-

tole. La Ipolit gsim expunerea doctrinei

lui Basilide în opt capitole, 20-27, în

Philosophoumena. Sistemele gnostice
intr în detaliile filiaiunir, de la princi-

piul suprem la nivelul inferior, o genea-
logie deseori foarte complicat metafi-
zic; ea este ca o evoluie descendent, o
devo/ufie. La Basilide filiaia se întinde

într-un lan imens i întâlnim un numr
important de figuri spirituale. Logos, Nous,
Sophia, sunt trei sute aizeci i cinci de
ceruri consecutiv generate, cu populaiile
lor angelice. Ultimul cer este cel pe care
noi îl percepem, el este locuit de îngerii

care au fcut lumea noastr. Conducto-
rul lor este Dumnezeul evreilor. Aici, ca
i la ali gnostici, Tatl Nenumit trimite

ctre cei ce cred în el, Nous-ul etern, alt-

fel spus Hristos, pentru a-i elibera de sub
dominaia stpânilor lumii. Patimile lui

Isus, spune Basilide nu au fost reale, Si-

mon din Cirene a murit pe cruce, luând
aparena chipului lui Hristos (Irineu,

Apoi I, 24, 3-4), i barbelioii i valen-

tinienii vor spune la fel. Puterile (arhon-

ii) care sunt responsabile de existena
lumii i împotriva crora a fost trimis

Mântuitorul, sunt mai degrab de dis-

preuit decât malefice. Rutatea lor nu
este cea a marelui adversar etern, ca în

sistemele dualiste, ci a uzurpatorilor ig-

norani, care neavând contiina poziiei
lor subalterne într-o ierarhie a Fiinei,

unindu-i mijloacele reduse cu dorina i
setea de putere n-au reuit s produc
decât o caricatur a adevratei Diviniti.
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Nu exist meniuni c secta basilidienilor

i-ar fi desfurat activitatea dincolo de

graniele Egiptului, sf. Epifanie amin-

tete de districtele Prosopit, Athribit,

Sait Andropoliti Alexandria. în sec. IV,

sf. Ieronim* vorbete de influena sectei

asupra micrii priscilianiste din penin-

sula Iberic, dincolo de aceast perioad

secta basilidian nu se mai manifest.

Irineu, Adv haer., I, 24; Clement Alexan-

drinul, Strow., passim; Ipolit, Refl, VII, 20-7;

W. Vâlker, Quellen tur Geschichte der

Gnosis, TUbingen, 1932, p. 38-57; G.

Uhlhorn, Das basilidianische System,

Gflttingen, 1855; W. Foerster, Das System

des Basilides, în New Testament Studies, XI,

1963, p. 233-235; F.J.A. Hort, Basilides, în

Smith-Wace, I. p. 268-281; Cross, Basitides,

în ODCC, p. 141-142; Quasten, Patrology, I,

p. 257-259 cu bibliografie; A. Monaci Cas-

tagno, Basilide, în DECA, I, p. 355-356 cu

bibliografie.

BEATUS DE LIEBANA (sec. VIII),

preot i stare din Spania. Informaiile

despre el date de Elipandus i Alcuin

sunt foarte vagi. A intrat în mnstirea
Sf. Martin de Liebana (Valcovado, Sf.

Turribius de Liebana) în timpul domniei

lui Florius I i Mauregastus (756-768).

Se angajeaz în lupta împotriva ereziei

adopianiste, promovat de Elipandus,

arhiepiscop de Toledo. Fiind atacat de Eli-

pandus el scrie Apologeticwn sau Adver-

sus Elipandus. Mai târziu el scrie i un

Comentariu fa Apocalipsâ, împreun cu

ucenicul su Eterius. Aceast lucrare s-a

bucurat de mare popularitate în Apus i
este deosebit de important pentru istoria

exegezei biblice în lumea latin. In pre-

faa comentariului su, Beatus a introdus

comentariile lui Victorinus*, Tyconius i
Apringius.

Migne, PL, 96, 918-919: Idem, 96, 894-

1030; CPL 710, 1752a, 1753; W. Bousset,

Die Offenbarung Johannes, Gâtingen, ed. a

6-a, 1906, retip. în 1966; W. Neuss, Die

Apokalipse des hUohannes in der attspanis-

chen und attchrisdichen Bibelillustration.

(Das Problem der Beatvs Handschriften),

MUnster, 1 93 1 ; J. F. Rivera R., El adopcionis-

mo espanol (Viile s.) Toledo, 1980; E.

Romero Pose, Beatus de Lie'bana, art. în

DECA, I, p. 361-362 cu bibliografie.

BEDA VENERABILUL (673-735),

biblicist, considerat totodat 'Printele

istoriei englezeti'. S-a nscut în 673 la

Jarrow. La vârsta de 7 ani este trimis la

mnstirea Wearmouth, grija educaiei

sale fiind încredinat lui Benedict Bis-

cop. La vârsta de 1 9 ai este hirotonit dia-

con, iar la 30 de ani preot. întreaga via
i-a petrecut-o la Wearmouth, loc pe care

1-a prsit doar pentru a vizita Lindsfarne

i York. S-a dedicat cu predilecie studiu-

lui biblic, faima de mare erudit i înv-
tor fiind recunoscut înc din timpul

vieii sale. Lista lucrrilor sale, în ordi-

nea importanei lor, este dat de însui

Beda la sfâritul Istoriei sale. Primele

lucrri De Orthographia, De Arte Metri-

ca au fost scrise pentru elevii din mns-
tire, prima fiind un glosar alfabetic, iar

cea de a doua o culegere de versuri expli-

cate. De Temporibus prezint modul de

calculare a srbtorii Sf. Pati potrivit

tradiiei romane adoptat la sinodul de la

Whitby (664), Ia care a adugat cronica

celor ase epoci ale lumii dup Isidor*,

ceea ce i-a atras acuza de erezie. Aceast

lucrare, alturi de De Temporum Ratione

i celelalte lucrri istorice ale sale, este

important pentru istoria bisericeasc

datorit faptului c dateaz evenimentele

începând cu întruparea Domnului nostru

Iisus Hristos. Un alt tratat tiinific este

De Natura Rerum, o cosmografie bazat

pe Isidor, Suetoniu i Pliniu cel Tânr.

Reinem apoi comentariile la unele cri
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BEDA VENERABILUL
BENEDICT DE ANIANIi

din Vechiul i Noul Testament: Facere,
Ieire, Ezra i Neemia, Tobit, Cântarea
Cântrilor, Evanghelia dup Marcu, Evan-
ghelia dup Luca, FapteJe Apostolilor,
epistolele soborniceti, Apocalipsa etc.

In comentariile sale el folosete Vulgata,
vechile traduceri în latin i bineîneles
textul grec. în comentariile sale el face
uz de scrierile autorilor contemporani
lui, dar i de cele ale prinilor i scriito-

rilor bisericeti care i-au precedat: Fer.

Augustin*, Sf. Ieronim*, Sf. Ambrozie i
Sf. Grigorie*. Beda rmâne îns cunos-
cut mai ales pentru scrierile sale istorice:

Vita Beatorum Abbaium Benedicti, Ceol-
fridl Eosterwini, Sigft-idi atque Hwaeth-
berti, cunoscut sub denumirea generic
Historia Abbatum; De Miraculis Scmcti
Cuthberti. De importan major rmâne
Historia Ecclesiastica Gentis Anglorvm,
încheiat în anul 731, care reprezint
izvorul de baz pentru istoria ecclesias-
tic, i nu numai, a Angliei. Beda a fcut
i o serie de traduceri în limba natal. Se
spune c în ziua în care a decedat e!

ajunsese cu traducerea la cap. VI versetul

9 din Evanghelia dup Ioan. Nici una din
traducerile fcute de el nu a supravieuit.
La mai puin de un veac de la moartea sa
el a fost onorat cu titlul 'Venerabilul', iar

în sec. al Xl-lea osemintele sale au fost

aduse la Durham. în 1899, Papa Leo XIII
l-a declarat 'Doctoral Bisericii'.

Migne, />!., XC-XCV; J.A. GiJesJ Patres
Ecclesiae Anglicanae, II-XIII, 12 vol M
Londra, 1843- 1844 cu traducere în englez;
ediie critic: Corpus Chrîstianorum ( I955-);
textele istorice: J, Stevenson, Opera Histo-
rica, 2 voi. London, 1838-1841; B. Col-
grave-R, A. B. Mynors, Historia Eccie-
siastica. Londra, 1969; P. Hunter Blair, The
World of Beda, 1970; B. Ward, The Vene-
rableBeda, 1990; William Stubbs, Beda, art.

în Smith-Wace, I, p. 300-304; Cross, Beda,
art. în O. D. C. C, p. 149-150; R. Grigoire,
Bede le Vemrable, art. în DECA, I, p. 362-364.

BELLATOR (sec. VI), preot i prieten

apropiat al lui Cassiodor*, la cererea
cruia scrie un comentar la cartea Rut, pe
care acesta o anexeaz la Octateuhul lui

Origen. A mai scris comentarii la Tobit,
Ester, Macabei i înelepciunea lui Solo-
mon. Toate aceste comentarii s-au pierdut.

A tradus i omiliile lui Origen la Ezdra.

Cassiod., De Inst. div., I, 5, 6; Cave, Hist.

Lit., I, p. 525; E. Venables, Bellator, art. în
Smith-Wace, I, p. 305.

BENEDICT DE ANIANE (750-821),
considerat fc

cel de al doilea fondator al

monahismului apusean', dup Benedict*
de Nursia. S-a nscut la Languedoc, la

mijlocul sec. VIII. Tatl su, Aigulfus, a
fost paharnic Ia curtea Iui Pipin i a fiului

su. A fost educat la curte i instruit ca
soldat. încercând s-i salveze fratele de
la înec în apele râului Ticino din rtal ia, a
fost pe punctul de a-i pierde viaa. Dup
acest eveniment se hotrte s îmbr-
ieze viaa monahal. Intr în mns-
tirea St. Seine (Sequanus) de lâng
Dijon, în anul 773/4, unde este primit în

rândurile monahilor, dup perioada de
ucenicie, luându-i numele de Benedict.

Prsete mnstirea Sf. Seine pentru a
reveni în inutul natal. Aici îi constru-
iete, în 779, o chilie lâng strâmtoarea
Aniane. La scurt vreme, i se altur înc
doi monahi. Treptat, aezmântul su
monahal se dezvolt, devenind cel mai
de seam centru monahal din Gothia. Pa-
ralel cu dezvoltarea aezmântului, el re-

formeaz regulele monahale ale Iui Be-
nedict de Nursia, dându-le un coninut
mai sobru i deosebit de aspru. în aceast
lucrare el a inut cont de tradiiile de
via monahal din diverse mnstiri
apusene, între care i Monte Cassino. Da-
torit bunului renume de care se bucura,
Benedict a fost atras, alturi de Alcuin*
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(735-804) în lupta împotriva adopianis-

muluL micare eretic, condus de Eli-

pandus, arhiepiscop de Toletum (Toledo)

i episcopul Felix de Urgella (Urgel),

care susinea c dup natura Sa uman,
Hristos este Fiu al lui Dumnezeu prin

adopiune. Datorit tendinelor nesto-

riene implicite pe care le promova, erezia

a fost condamnat la sinoadele de la Ra-

tisbon, (792). Frankfurt, (794) i Aachen

în 799. In contextul acestei activiti face

câteva cltorii în Spania i particip la

sinodul de la Urgel din 799. Punctul cul-

minant al activitii sale de reformator al

vieii monahale îl reprezint sinodul de la

Aachen din 817, convocat la propria lui

iniiativ, pe care l-a prezidat alturi de

Arnulf, abate de Anjou, numit de ctre

împrat, în calitate de co-preedinte. Cu
aceast ocazie au fost formulate peste 70

de canoane prin care este afirmat impor-

tana regulei benedictine, adugându-se

totodat norme stricte privind viaa mo-

nahal zilnic.

De la Benedict ne-au rmas dou lucrri

cuprinzând regulele sale monahale: Co-

dex Regularum manasticarum ei canoni-

carunu o colecie de reguli preluate din

tradiia rsritean i apusean pentru c-
lugri, clugrie i canonici, cu un adaus

coninând tratate despre viaa monahal,

i Concordia Regularum monasticarum.

Recent i s-a mai atribuit i Huicusque,

cuvântul de început al prefeei la supli-

mentul sacramentalului gregorian, com-

pus la sfâritul sec. VIII sau începutul

sec. IX, despre care s-a crezut c i-ar fi

aparinut lui Alcuin (Dom Deshusses).

Migne, PL, 103, 393-1440; ed. critic a vieii

sale scris de ucenicul i prietenul su, Ardo,

în MGH Scriplores, XV, pt. l-a, 1887, p.

198-220; .1. Naberhaus, Benedikf vonAniane,

Beitrage zurGeschichte des alten Monchtums

und des Benediktinerordens, XVI, 1930; I.

G. Salrnoru Benedictus of Aniane, art. în

Smith-Wace, I, p. 305-308; Cross, Benedict

ofAniane, în ODCC, p. 1 54; J. Semmler, Be-

nedikt von Aniane, art. în Lexikon fttr Theo-

logie und Kirche, ed. 2, U, 1958, col. 179, cu

bibliografie detaliat; J. Deshusses, O.S.B.,

Le 'Supplement ' au sacramentaire gre-

gorian; Alcuin ou saint Benoit d'Amâne?^ în

Archiv filr Liturgiewissenschaft, IX» pt.l-a.

3965, p. 488-71.

BENEDICT DE NURSIA (480-550),

stare al mnstirii Monte Casino (Abbas

Casinensis), numit i 'Patriarhul clug-
rilor din Apus' sau 'Patriarhul monahis-

mului apusean*. Informaiile puine pe

care le avem despre viaa sa provin din

Dialogurile Sf. Grigorie cel Mare*. S-a

nscut la Nursia într-o familie ce apari-

nea structurilor superioare ale societii

romane. Este educat ia Roma. Vzând
viaa imoral a colegilor i compatrioi-

lor si se retrage într-o peter la Subiaco

tn anul 500, ducând o via auster de

sihastru. Treptat în jurul lui se formeaz

o comunitate de monahi, care va fi orga-

nizat în 12 mnstiri, fiecare cu câte 12

vieuitori, conduse de câte un stare nu-

mit de el. Invidia celor din jurul su îl de-

termin s prseasc Subiaco i, însoit

de un grup restrâns de monahi, se retrage

Ia Monte Casino (c. 525), unde va r-

mâne pân la moarte. Aici elaboreaz

regulele care vor reforma întreaga via
monahal din Apus. Se pare c Sf. Be-

nedict nu a fost hirotonit, ideea c ar fî

fost preot este de dat recent. A fost în-

mormântat la Monte Casino. O parte din

osemintele sale au fost transportate în

sec. al Vll-lea la Abaia benedictin din

Floriacum (Fleury), pe Loire.

Cea mai de seam lucrare care îi aparine

este Regula Monachorurn, redactat în

jurul anului 540 pentru propria sa comu-

nitate monahal. Folosind diverse iz-

voare, cum ar fî Regulele Sf. Vasiîe cel
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BENEDICT DE NURSIA
BODII

Mare*, Ioan Cassian* i ale Iui Pahomie
cel Mare*. Augustin* i Caesarius din

Arles*, Benedict concepe un îndrumar
cuprinztor pentru viaa spiritual dar i
cea administrativ a unei comuniti mo-
nahaJe. Regula sa se caracterizeaz prin-

tr-o deosebit pruden, omenie, dar i
fermitate fa de cei care doresc s îm-
brieze o astfel de via. îndatorirea

principal a unui monah este slujba di-

vin (opus A?/'), însoit de rugciunea
privat, lecturi duhovniceti i munca fi-

zic. Votul monahal angajeaz ascultare,

zel monahal i bineîneles, statornicie.

De Ia el au mai rmas Sermo in decessu
St. Mauri et socium, Epistola adS. Mau-
rum, Epistola ad S. Remigium, Sermo in

Passione S. Placidi et sociorwn, câteva
Sententiae menionate în Sententiae
Parrwn, voi. 8, col. 1531 etc.

Migne RL.
y
LXVI, 215-932; despre viaa sf.

Benedict: Sf. Grigorie, Dialogi, în Migne.
P.L., LXXV1I, 149-430; I. Herwegen, St.

Benedict, trad. în engl., 1924; J. Chapman,
St. Benedict and tfie Sixth Century 1929: M.
D. Knowles, Great Historical Enterprises,
1 963; Cross, Benedict, St., art. în O. D. C. C,
p. 154; I. G. Smith, Benedictus ofNursia, art.

în Smith-Wace, I, p. 309-3 1 1 .

BERYLLUS (sec. IV), episcop de
Bostra, cunoscut ca unul dintre cei mai
erudii teologi. Din nefericire, Beryllus
propune o învtur eretic despre per-

soana Domnului nostru Iisus Hristos. în

esen el susinea c în Hristos a existat

dumnezeirea Tatlui (jxitrikh qeothj),
patern, i nu una special (idia qeothj).

El nu a avut o existen independent sub
forma circumscris a unei fiine proprii,

înainte de întrupare. Ca urmare a întru-

prii sale, Cel care fusese identificat cu
dumnezeirea Tatlui a devenit Fiin de-
terminat, având existen proprie; fiina
Iui Dumnezeu în Hristos fiind o circum-

scriere a dumnezeirii (qeothj) a Tatlui,
adic, a lui Dumnezeu însui. Ideile ere-

tice ale lui Beryllus au fost discutate la

sinodul local din Bostra din anul 244. Cel
care a izbutit s-l conving pe Beryllus
s-i retracteze învturile nu a fost acest

sinod, ci Origen care, depus din treapta

sacerdotal i exilat din Alexandria, se
afla la Caesareea. Chemat la sinod, Ori-
gen se impune prin superioritatea lui in-

telectual, prin fineea argumentelor i
mai ales prin înelepciunea i moderaia
cu care a abordat problema, determinân-
du-l în cele din urm pe Beryllus s re-

vin la credina ortodox. Dup cum ne
informeaz Ieronim*, pentru acest lucru

Origen a primit o scrisoare special de
mulumire din partea lui Beryllus. De la

el au rmas o serie de lucrri i mai ales
scrisorile sale în care îi exprim recu-

notina fa de Origen. Ieronim semna-
leaz Dialogul dintre Origen i Beryllus.

Eusebiu, Hist. eccl, VI, 32; Ieronim, De viris

illustribus 60; Nichifor, Hist. eccl., V, 22; E.
Vcnables, Beryllus, art. în Smith-Wace, l' p.
317; LG. Coman, II, 383-384; P. Nautin,
Berylle de Bostra, ari. în DECA, I, p. 370.

BODH sau BUDH (sec. VI), episcop
misionar care a avut în responsabilitatea

sa cretinii din inuturile mai îndeprtate
ale imperiului persan de rsrit pân în

India. Din scrierile care i-au fost atribuite

reinem: Discursuri asupra credinei i
împotriva maniheilor i marcioniilor;
întrebri greceti (probabil pe teme de
filosofie greac) purtând titlul de Aleph
Migin, dup citirea lui Assemani, Aleph
Mellin, adic 4

mie de cuvinte'. Toate

aceste lucrri s-au pierdut. în istoria lite-

raturii siriace el rmâne ca traductor al

coleciei de povestiri indiene numit Ka~
lilah i Dimnah. Textul siriac pstreaz
numele siriene vechi: Qalilagh i Dam-
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nttgh. Dup câte se pare traducerea nu a

fost fîicut direct din sanscrit, ci proba-

bil din pahlavi sau persan.

Wright, Istoria literaturii cretine siriace, p.

79; Assemani. BC, III. 219 i urm.; Keilh-

Falconcr, Kalilah and Dimnah, Introd. XLII

i urni.

BOETHRJS, ANIC1US MANLIUS
TORQUATUS SEVERINUS (480-524),

filosof i om de stat. S-a nscut Ia Roma,

tatl su fiind consul pe lâng regele got

Teodoric. Studiaz mai întâi la Roma i

apoi la Atena, familiarizându-se cu cul-

tura vremii. Este amintit de biografi ca

un om de profund omenie, ajutând pe

sracii Romei sau intervenind pe lâng

rege în favoarea ranilor oprimai,

atrgând u-i din aceast pricin i stima

Iui Teodoric. Tânr fiind, primete titlul

de patrician, iar în 510 ajunge consul i
princeps senatus. Se angajeaz în lupta

împotriva corupiei, facându-i muli

dumani. în cele din urm ajunge s fie

acuzat de trdare i trimis la închisoare.

Va fi executat la Papia (Pavia). Regretul

lui Teodoric de a fi întârziat s-l salveze

pe 'ultimul dintre romani', este doar unul

din multiplele cazuri asemntoare care

au avut loc de-a lungul istoriei. Mult
vreme el a fost considerat martir i cinstit

ca atare în Apus.

Boethius a lsat o oper deosebit pentru

gândirea evului mediu i în mod special

pentru logic. A scris un prim comentar

la Introducerea (Lsagoge) lui Porfiriu tra-

dus în latin de Marius Victorinus*.

Mai târziu el însui a tradus în latin i a

fcut un nou comentar la acest text. Tra-

duce i comenteaz Categoriile lui Aris-

totel, traduce i scrie dou comentarii la

De interpretatione* unul pentru încep-

tori altul pentru avansai; traduce: Anali-

ticile Prime, Analitici/e Secunde, Argu-

mentele sofistice i Topicele lui Aristotel.

Scrie tratate de logic: Introductio adca-

tegoricos syllogismos. De sytlogismo ca-

tegorico. De syllogismo hypothetico. De
divisione. De differentiis topicis. A mai

scris un comentar, incomplet pstrat, la

Topicile lui Cicero. Datorit acestor lu-

crri Boethius a dominat logica evului

mediu pân în sec. al XUI-lea, când a

fost tradus în latin Organonul lui

Aristotel.

Boethius este cunoscut mai ales pentru

lucrarea sa, intitulat: De consolatione

phihsophiae> pe care a scris-o în timpul

îndelungatei sale detenii. în ea e] d nu

numai o interpretare alegoric a filoso-

fici, ci i o definiie a ei, precum i o cla-

sificare a tiinelor peste care domnete.

Filosofia este iubirea de înelepciune, nu

doar ca îndemânare practic sau cunoa-

tere speculativ abstract, ci o realitate,

înelepciunea este gândirea vie, cauz a

tuturor lucrurilor, care subzist în sine i
nu are nevoie decât de sine pentru a sub-

zista. Luminând gândirea omului, îne-

lepciunea o lmurete i o atrage Ia sine

prin iubire. Filosofia, sau iubirea de îne-

lepciune, poate fi socotit deopotriv

efort pentru aflarea înelepciunii, cutare

a lui Dumnezeu, sau iubire de Dum-

nezeu. tiinele care alctuiesc filosofia

sunt grupate în patru, quadrivium, adic,

aritmetica, astronomia, geometria i mu-

zica i grupul de trei, trivium, adic, gra-

matica, retorica i logica.

Lui Boethius îi sunt atribuite i câteva lu-

crri teologice: De sanda Trinitate; Utrum

Pater et Filius el Spiritus sanctus de di-

vinitate substantialiter praedicentur?

;

Quomodo substantiae in eo quod sint,

bonae sinU cum non sint substantialia

bona?; Liber de persona ei duabus na-

turis contra Eutychen et Nestorium. La

acestea se adaug De fide catholica a

crei autenticitate este contestata.
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Boethius rmâne punctul de demarcaie
dintre filosofia clasic i scolasticismul

medieval.

Migne, P.L., 63, 537-1439; PL, 64; CSEL,
48; CPL. 878-894: Boethius i Silvanus,

Scrieri, traducere, note i comentariu de prof.

David Popescu, în col. Prini i Scriitori

Bisericeti, voi. 72, Editura Institutului

Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureti, 1992; H. V. Stewart,

Boethius. Edinburgh, 1891; A. Hildebrand,

Boethius und seine Stellung zum Christen-
titm, Ratisbonne, 1885; Lane Cooper, A
Concordance of Boethius, Cambridge
(S.U.A), 1928; H.R. Patch, The Tradition of
Boethius. A Study of his Importance in

Medieval Cu/ture, New York. 1935; Etienne

Gilson, Filozofia in Evul Mediu, Humanitas,
Bucureti, 1955, p. 128 i urm; A.H.
Armstrong, The Cambridge History ofLater
Greek and Early Medieval Phitosophy,

Cambridge. At the University Press, 1967, p.

538 i urm.; Tixeront, Patrohgie, p. 474-
478; E. M. Young, Boethius, art. în Smith-
Wace, I, p. 320-323; Cross, Boethius. art. în

O.D.C.C., p. 183-184; H. Chadwick,
Boethius, Oxford, 1981.

BONIFACIU sau BONIFAC1US MO-
GUNTINESIS (680-754), arhiepiscop

de Mainz, este cunoscut ca 'Apostol al

Germaniei', considerat fiind ca cel mai
mare dintre misionarii care s-au dedicat

încretinrii Germaniei. S-a nscut la

Crediton în Wessex i a purtat o vreme
numele de Wynfrith, nume pe care îl va
schimba la o dat incert, probabil în

anul 722 în timpul vizitei fcut Ia Roma
la invitaia papei Grigorie II, sau mult
mai devreme. îi începe activitatea mi-
sionar în Frisia în 716, dar fr mare
Micces. Nu se descurajeaz i face o cl-
torie la Roma unde primete autoritate

din partea papei pentru a predica Evan-
ghelia la nord de Alpi. Revine în Bavaria

i Thuringia în 719, câtigând muli adepi.

Revine la Roma pentru a doua oar în

722, când va fi hirotonit în treapta de
episcop tar scaun (regionarius). înainte

de a se întoarce în Thuringia. el petrece o
vreme la curtea regelui Carol Martel. în

aceast perioad i pentru a impune cu
trie credina cretin, Bonifaciu va lua

securea i va reteza el însui arborele

sacru al lui Thor de la Gesimar, lâng
Fritzlar. Victoria împotriva sarazinilor a
lui Carol Martel a dat un nou impuls mi-

siunilor cretine. Dup moartea lui Carol
Martel (741), Bonifaciu primete sarcina
de a reorganiza Biserica franc. în acest

scop, Bonifaciu ine o serie de sinoade,

printre care i un sinod al episcopilor din

Bavaria i Alemannia (Wurternberg), pro-

babil la 739, înfiinând patru episcopii la

Salzburg (Sala Franconica), Freisingen

(Frisingum), Passau (Patavium) i Re-
gensburg (Reginae Civitas). Tot el înfi-

ineaz mnstirea de la Fulda, care va
deveni un mare centru monahal în Ger-
mania, aidoma mnstirii Monte Casino
de lâng Roma. Este numit arhiepiscop

la Maintz în 743, funcie pe care o va
prsi cu consimmântul lui Pepin în

anul 754, lsând în locul su pe LuII sau
Lullus. Btrânul misionar nu va rmâne
inactiv. Se va dedica din nou rspândirii

credinei cretine la triburile germanice
de pe Rin. îi fixeaz tabra la Dockum
sau Dorkum. în zorii zilei de 4 iunie, ta-

bra sa este atacat de populaia necre-
tin i întregul grup va fi mcelrit.
Trupul su a fost depus la Fulda, potrivit

testamentului su.
Importante pentru istoria i literatura

cretin sunt mai ales scrisorile pe care el

Ie-a scris cu diferite ocazii. îi mai sunt atri-

buite o serie de predici i Vita S. Livini.

Migne, P± 9 89, 597-892; Opera Omnia, ed.

J. A. Giles, 2 voi. Londra. 1844; Cox, Life of
Boniface, Londra, 1853; Werner, Bonifacîus,
der Apostel der Deutschen, Leipzig, 1875;

115



BONIFACIU BONOSUS

Eleanor S. Duckett, Anglo-Saxon Saints and

Scholars. 1948; C.H. Talbot, The Anglo-

Saxon Missionaries in Germany, 1954, p. 23-

149 (cuprinde viaa sf. Bonifaciu i câteva

din scrisorile sale); I. G. Smith, Bomfacius

Moguminensk, art. în Smith-Wace, I, p. 324-

327; Cross, Bomface, St., art. în O.D CC, p.

187.

BONLFACIUS (t 422), succesorul lui

Zosim* la scaunul Romei. Se crede c a

fost reprezentant al papei Inocenii» I la

Constantinopol. Ales în ziua de 28 de-

cembrie 418 în biserica Sf. Teodora de

ctre majoritatea preoilor i a poporului

i hirotonit episcop a doua zi în biserica

Sf. Marcel. Alegerea sa a fost contestat

de un grup restrâns de preoi care l-au

ales i hirotonit contracandidat pentru

aceeai funcie pe Eulalius*. împratul

Honorius va hotrî în favoarea lui Eula-

lius, poruncind lui Bonifaciu s prseas-

c cetatea. Poporul i majoritatea preo-

ilor îl sprijin in continuare, solicitând

împratului aprobare ca Bonifaciu s re-

vin în scaunul pentru care fusese ales.

Pentru a rezolva situaia împratul con-

voac un sinod la Ravena. Apropiindu-se

srbtoarea Patilor, iar situaia nefiind

clarificat, împratul îl trimite pe Achil-

laeus, episcop de Spoleto, sâ oficieze

slujba pascal la Roma. Eulalius, neli-

nitit de aceast hotrâre, se grbete i

revine la Roma. Gestul lui Eulalius nu a

fost pe placul împratului i al prefectu-

lui cetii, Symmachus, care decid c Eu-

lalius s-a condamnat singur prin gestul

pripit pe care 1-a fcut. Datorit atitudinii

sale moderate, Bonifaciu va fi pus în

scaunul episcopal de ctre împrat.

Bonifaciu s-a evideniat ca lupttor îm-

potriva lui Pelagius* i aprtor al orto-

doxiei. Lui Bonifaciu i-au parvenit dou
scrisori ale lui Pelagius pe care el le ex-

pediaz degrab Fer. Augustin*. Acesta

va rspunde celor dou scrisori, în trata-

tul Quaîuor libri contra ditas epistolas

pelagianorum, pe care îl trimite lui Bo-

nifaciu. Totodat el va încerca s rezolve

situaia neclar din Gali a, motenit de la

predecesorul su, intervenind în favoarea

episcopilor galicani i împotriva lui Pa-

troclus de Arles prin acceptarea tacit a

hotrârilor sinodului de la Cartagina (419).

în acelai timp el încearc s extind in-

fluena Romei asupra Bisericii din I liri-

cul de Rsrit împotriva deciziei împ-

ratului Teodosie II, care a hotrât în 421

ca disputele canonice s fie rezolvate de

un sinod local i prin apel la episcopul

Constantinopolului. în epistolele sale ctre

Ruftis, legat papal la Tesalonic, Bonifaciu

menine poziia papei Inoceniu 1 i

susine dreptul Romei de a hotrî în ast-

fel de probleme. Se stinge din via la 4

sept. 422 i a fost înmormântat, dup p-

rerea lui Anastasie în cimitirul Sf. Feli-

citas, iar dup Martirologiul lui Ieronim,

în cimitirul Sf. Maxim.

Mi «ne. Patrologia, series latina. Supplemen-

ium ed A. 'Hammm. I 1032-1034; Migne,

RL, XX, 750-784, 791 i urm.; C. Turner,

Eccles. occident, monumenla iuris antiquis-

sima II, 3, Oxford, 1930, 565; W. Marschall,

Karthago und Rom. Stuttgart, 1971, p. 173-

183; T. R. Buchanan, Bomfacius (Pope),

Smith- Wace, p. 327-328; Quasten, Patro-

logy, III, p. 586-587.

BONOSUS episcop de Sardica la sfâr-

itul sec. al 1 V-lea, considerat fondator al

sectei care îi poart numele. Unele surse

îl plaseaz ca episcop la Naissus în

Moesia superioar. Despre el se tie doar

c a împrtit aceleai idei eretice cu

Helvidius, susinând c lisus Hristos a

fost fiul natural al lui losifi Mriei, c a

avut frai, i c, în consecin, nu se poate

vorbi despre pururea feciorie a Maicii

Domnului. Cu ocazia sinodului de la
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Capua, convocat de Valentinian pentru a
rezolva disputa dintre Flavian i Evagrie

pentru tronul episcopal din Antiohia, a
fost discutat i învtura lui Bonosus,

îns rezolvarea final a fost transferat în

sarcina Iui Anysius, episcop de Tesalo-

nic. In cele din urm Bonosus a fost con-
damnat i alungat din Biseric, ceea ce a

dus la apariia unei schisme în Biseric
care a durat pân în sec. al Vll-lea. Sino-

dul de la Arles. 445, a încercat rezolvarea

schismei prin recunoaterea botezului

svârit de membrii sectei bonosiene. Sf.

Grigorie cel Mare îi include îns în lista

celor care nu svâreau botezul în nu-

mele Sfintei Treimi. întrucât tensiunile s-au

înteit, cel de al treilea sinod de la

Orleans, 538, decide ca adepii sectei

bonosiene s fie pedepsii i arestai, iar

Papa Vigilius îi anatematizeaz.

E. Venables, Bonosius* art. în Smith-Wace, p.

330-331; M S. Meo, La verginit di Mria
netla lettera dipapa Siricio al vescovo Anisio

di Tessaionica, Marianum, 25. 1963, p. 447-

469; M G. Mara, Bonose, art. în DECA, I, p.

583.

BORBORIANI, sect gnostic ofit,

cunoscut i sub numele de barbelii.

Numele lor deriv, dup Epifanie, de la

Poppopo, mocirl, noroi, nmol. Este

vorba de o sect gnostic, care promova
o form extrem se imoralitate. Un de-

cret imperial din 428 interzice adunrile

borborienilor.

Epifanie, Haer., 26, 3; Filastru, Haer. 73;

Teodoret, Haer. fab., I, 13; F. J. A. Hort, Bor-
boriarri, art. în Smith-Wace, I, p. 331; E.

Prinzivalli, Borboriens, în DECA, 1, p. 382.

BOSPHORIUS, episcop de Colonia în

Cappadocia Secunda, contemporan i
prieten intim al lui Grigorie de Nazianz*

i Vasile cel Mare*. Multe date despre

Bosphorius le avem din corespondena

lui Grigorie de Nazianz. Bosphorius a

fost cel care l-a determinat pe Grigorie s
accepte scaunul de Constantinopol, dato-

rit influenei deosebite pe care el o exer-

cita asupra sa. în 383 când Bosphorius a

fost acuzat c împrtete o credin
nesntoas, Grigorie se întristeaz i
scrie în favoarea acestuia o serie de scri-

sori lui Theodor de Thyana. Nectarie i
Eutropiu. Bosphorius a participat la cel

de al doilea sinod ecumenic de la Con-
stantinopol din 381. Palladhi ne infor-

meaz c el s-a artat binevoitor fa de

acei episcopi care au fost exilai deoarece

l-au sprijinit pe Sf. loan Hrisostomtil*.

Grigorie de Nazianz, Epistolele 14, 15, 141,

164, 225, 227; E. Venables, Bosphorius, art.

în Smith-Wace, I, p. 331-332.

BRAULIO. arhidiacon, numit episcop

de Saragossa în 627. Este cunoscut ca

fiind cea mai erudit persoan din Spania

sec. al Vll-lea. A promovat studiul Scrip-

turii i a trezit gustul pentru cultura i li-

teratura antic clasic, el însui fiind fa-

miliar cu mari clasici latini, ca Horaiu,

Virgiliu, luvenal etc. Prietenul i con-

temporanul su. Tsidorde Sevillia, îi adu-

ce cuvinte de laud pentru a fi scos Spa-

nia din barbarism. BrâuMo îl convinge pe

Isidor s purcead la lucrarea De Ety-

mologîis, lucrare pe care o va da el pentru

publicare din pricina morii premature a

lui Isidor. Braulio particip la sinoadele

4, 5 i 6 de la Toledo, fiind redactorul

canoanelor sinodului ultim din 638. iar în

numele episcopilor adunai la acest sinod

îi scrie papii Honorius 1, respingând ca-

lomiile care erau îndreptate împotriva lor

i a preoi lor din Spania. De la el a rmas
o vast coresponden pe care el a purtat-o

cu regii Chindesvintluis i Recesvinthus,
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precum i cu episcopii ; preoii din

Spania i Gallia Narboniensis.

Migne, P. t\ 80, 639-720; 5. Venables,

Braulio, art. în Smith-Wace, I, p. 333; C. H.

Lynch, Saint Braufio, Washington, 1939; M.

Simonetti, Braulio de Sarag<?i>se
% în DECA,

I, p. 386.

BRETANION (sec. IV), episcop de

Tomis începând cu anul 369. Despre

viata i activitatea sa avem câteva infor-

maii sporadice în Istoria bisericeasca a

lui Sozomen* i Teodoret"' din Cyr. La

întoarcerea sa din campania împotriva

goilor aflai la nord de Dunre, împra-

tul Valens s-a oprit la Tom' f i a intrat in

catedrala cetii, unde Bretanion oficia

Sf. Liturghie. Dup slujb, 'ntre cei doi a

avut loc o discuie teologic, în contextul

creia împratul a încercat s-l atrag pe

Bretanion la arianism. încercarea acestuia

a întâlnit rezistena deschisa a episcopului

care a aprat crezul niceean. Vzându-se

înfruntat, Valens trece la represalii.

Bretanion este trimis în exil. Pentru a

evita o revolt din partea populaiei din

inutul dintre Dunre i mare, Valens îi

permite acestuia s revin pe scaun. Lui

Bretanion îi este atribuit Actul martiric al

Sfântului Sava de la Buzu. Prerile în

aceast privin nu sunt unanime.

Mitropolit Nicolae Corneanu, Episcopul

Bretanion al Tomisulvi, în volumul Studii

patristice. Aspecte din vechea literatur cre-

tin. Editura Mitropoliei Banatului, Timi-

oara, 1984. p. 120-126; Martiriul Sfântului

Sava Gotul, în Actele Martirice, Studiu intro-

ductiv, traducere, note i comentarii de Pr.

Prof. loan Rmureanu, colecia PSB, voi. II,

IBMBOR, Bucureti, 1982, p. 311-328;

Mircea Pcurariu, Sfini dacoromâni i
români, col. Trinitas, Editura Mitropoliei

Moldovei i Bucovinei, lai, 1994. p. 44-47

i 48-50; M. Diaconescu, Istoria literaturii

daco-romane, Ed. Alcor Edimpex, Bucureti

1999, p. 522-524.
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c

R Monceaux, Histoire litteraire de PAfrique

chretieme, IV, 191 3; F. Maasen, Geschichte

der Quellen vnd der Lileratur des canoni-

schen Rechts im Abendlcrnde, I, 1 870,p. 8- ! I ;

J. M. Ful Ier, Caecilianus* ari în Smith-YVace,

I, p. 367-368. Vezi i bibliografia pentru

Donatisfti.

CAECILIAN (t 345), episcop de

Cartagina din 3

1

1 . A jucat un rol impor-

tant în declanarea controversei do-

natiste*. In calitatea sa de arhidiacon l-a

sprijinit pe episcopul Mensurius de Car-

tagina în eforturile sale de a stvili do-

rina fanatica de a suferi moartea marti-

ric. dorin împrtit de muli cretini,

cât i cultul tar discernmânt al mrtu-
risitorilor credinei. Dup alegerea lui ca

urma al lui Mensurius, grupul creti-

nilor rigoriti din Cartagina aleg un alt

episcop rival, susinând câ hirotonia lui

Caecilian nu a fost valid, întrucât a fost

svârit de un oarecare Felix din Ap-

tunga, considerat de acetia truditor -

trdtor, adic unul din acei cretini care

în perioada persecuiei lui Diocleian au

cedat Scripturile pe care le aveau în po-

sesiune. Conciliul din 313, inut la Roma
în Laterali, la care au fost convocate atât

gruparea caeci lian, cât i cea donat ist,

a hotrât în favoarea lui Caecilian. iar

gruparea sa a fost considerat ca repre-

zentând Biserica catolic ortodox, adic
adevrat. Cazul lui Caecilian a fost adus

în faa împratului Constantin care a per-

mis rejudecarea lui la sinodul de la Car-

tagina din 314. i la acest sinod, de o

importan deosebit pentru Biserica

cretin în ansamblul ei, gruparea lui

Caecilian primete confirmare aproape

unanim. Caecilian a fost singurul epis-

cop din Africa latin care a participat la

sinodul ecumenic de la Nicaeea din 325.

CAEDMON (f 680). primul poet anglo-

saxon. Beda Venerabilul, singura surs
privind viaa i activitatea poetic a lui

Caedmon, în Istoria bisericeasc*

relateaz c acesta a fost frate la mns-
tirea Streanehalch sau Whitby, în timpul

streiei lui Hilda, când a primit, în vis,

darul scrierii de versuri, dei era netiu-

tor de carte. Dup primirea acestui dar,

este acceptat în cinul clugresc, iar

stareul Hilda s-a ocupat de educarea lui,

iniiindu-l în Sf. Scripturi. Beda afirm
c el a versificat pri din Vechiul Tes-

tament, în special din Facere i Ieire, iar

din Noul Testament evenimentele princi-

pale din viaa i activitatea Mântuito-

rului, coborârea Duhului Sfânt, învtu-
ra apostolilor. El a descris în versuri atât

judecata viitoare, pedepsele iadului cât i
binecuvântrile raiului. Caedmon a pre-

zentat îrt versurile sale un cretinism eroic,

lupttor. Singurele versuri considerate

autentice s-au pstrat în traducere latin

fcut de Beda Venerabilul. Este vorba

de un imn închinat slavei Ini Dumnezeu
Creatorul, care se distinge prin frumu-

seea i erudiia coninutului. Celelalte

poeme pstrate în codex Junius XI în

Biblioteca Bodleian de la Oxford i
puse sub numele lui Caedmon, sunt atri-

buite unor diveri autori. Prin compara-

rea acestor poeme cu cel tradus de Beda.

s-a ajuns la concluzia c poemul Genesis

A, care conine versuri din Genesis B,

(traducerea unor versuri saxone din sec.

IX), este cel mai apropiat de limba» spi-

ritul i modul de versificare ale lui Caed-
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mon. Prima ediie a poemelor lui Caed-

mon a fost publicat de Franciscus

Junius la Amsterdam în 1655. Se crede

c aceast colecie a fost cunoscut i de

marele poet englez, John Milton, i c
Paradisul pierdui al acestuia a fost scris

sub influena direct a versurilor lui

Caedmon. Opera lui Caedmon ocup un

loc deosebit în istoria poeziei anglo-sa-

xone. El nu a introdus doar limba po-

porului în cultur; mai mult el a con-

tribuit la promovarea i rspândirea cre-

dinei cretine, înlocuind vechile pro-

ducii lirice pgâne cu altele noi, cu un

coninut cretin.

Caedmon s-a stins din via în anul 680

i a fost înmormântat la Whitby. Despre

rmiele sale pmânteti s-a spus c au

avut puterea de a face minuni.

Caedmonis monachi paraphrasis poetica

Genesios ac praecipuarum Sacrae Pagmae

Historiarum. abhinc annos mlxx. Anglo-

Saxonice conscripta. el nune primum edita a

Francisco Junio, Amstelodami, 1655, retip.

în 1 832; Beda Venerabilul, Hist. eccL, IV, 22;

C. Hole, Caedmon, art. în Smith-Wace, U p.

369-371; W. J. Sedgefield, Ang/o-Saxon

Verse BooK Publications of the University of

Manchestet, CLHI, 1922; trad. în englez: C.

W. Kennedy, The Caedmon Poems, 1916; U-

Schwab, Caedmon, Messina. 1972; Cross,

Caedmon, în ODCC, p. 216; M. L. Angrisani

Sanfilippo, Caedmon. în DECA, I, p. 397.

CAELESTIUS, jurist roman, ucenic al

lui Pelagiu i ideolog pelagian. Dup c-
derea Romei se refugiaz, împreun cu

Pelagiu, la Cartagina, unde promoveaz

doctrine pelagiene. în 41 1 este acuzat de

Paulin de Milano de idei eretice, pe care

acesta le formuleaz în ase capete de

acuzare (v. Pelagianism). Caelestius se

apr, încercând s fac distincie între

erezie i cutare, i dei public în ap-

rarea sa un mic tratat Libellus hrevis-

simus, este condamnat la sinodul de la

Cartagina din 41 1/2. Apelul fcut la Ro-

ma nu-l ajut, i este obligat s pr-
seasc Cartagina. De aici pleac la Efes

în 416, unde este primit în colegiul pres-

bilerilor i îi rspândete ideile fr
oprelite. Dei sinodul de la Diospolis îl

achit împreun cu Pelagiu, este con-

damnat de papa Inocent 1. Pentru un rs-

timp, se bucur de achitarea de la Dios-

polis. în 418, un nou sinod de la Carta-

gina îi condamn. La acesta se altur

Tractoria papei Zosim, scris din porun-

ca împratului care nu vedea cu ochi

buni rspândirea noii erezii. îl gsim

apoi la Constantinopol în compania lui

Julian* de Eclanum. De aici va fi alungat

împreun cu Julian. Sinodul trei ecu-

menic de la Efes din 431, pronun con-

damnarea definitiv împotriva lui.

Din lucrrile sale reinem Definitiomm

care a început s circule pe când el se

afla la Efes i Defimtiones ut dicitur

Coelestii, respins de Augustin în tratatul

su De spiritu et littera.

Caelestius a avut un rol major în istoria

pelagianismuluL reprezentând un curent

mai radical în sânul acestei erezii. Lui îi

revine învtura despre impecabil itate

(impeccantia\ fiind mult mai preocupat

de consistena logicii sale decât de viata

cretin (Quasten).

Migne, P.L., 48, 617-622; A. Bruckner,

Quellen zur Geschichte des pelagianischen

Streits, Tubingen, 1906; M. Mercator, Corn-

monitorlum I i II (I = PU 48, 67-107; 45,

1686-1689); G. de Plinval, Les ecrits de Ce-

lestms, BA, 21, 1966, p. 592-593; Quasten,

Patroiogy, IV, p. 486-487; vezi i Pelagianism.

CAESARIUS (335-369), medic, fratele

mai mic al Sf. Grigorie* de Nazianz.

Primete educaie în sânul familiei, dup

care merge la Alexandria pentru a se spe-
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cializa în medicin. Revine acas i apoi

merge la Constantinopol. Faptul c a

acceptat funcii sub împratul Iulian a

cauzat mare suprare familiei. în cele din

urm, el se declar cretin i rupe relaiile

cu acesta. Sub succesorii lui Iulian, el

deine alte funcii de seam. Valens îl

numete quaestor de Bithynia. Scap în

mod miraculos de cutremurul din 367/8,

care Na surprins la Niceea. Este determi-

nat de familie s prseasc funciile

politice i s se boteze. La scurt vreme
dup ce s-a botezat, se îmbolnvete i
decedeaz.

Ii este atribuit un dialog cu Grigorie, îns
acesta sunt de dat târzie. Informaiile

despre viaa i activitatea sa le avem din

panegiricul inut de fratele su cu ocazia

înmormântrii sale.

Migne, PG, 38, 851-1190; MM. Hauser-

Meury. Prosopographie zu den Schriften

Gregors von Nazianz, Bonn, 1960, p, 48-50;

J. G. C, Caesarius (2), art. în Smitb-Wace, I,

p. 375-376; Cross, Caesarius, în ODCC, p.

218; J. Gribomont, Cesaire, DECA, I, p. 450.

CAESARIUS DE ARLES (470-542),

arhiepiscop de Arles. de unde numele
Caesarius Arelatensis. S-a nscut în jurul

anului 470. Copil fiind, se simea atras de

viaa monahal. îi desvârete educaia

la mnstirea Lerini, ajungând aici s
dein funcia de Cellarius (chelar).

Datorit vieii austere pe care a dus-o, îi

ubrezete sntatea. Este trimis la Arles

pentru recuperare. Aici este cunoscut de

episcopul locului, Eonus, care îl hiro-

tonete diacon i apoi preot, cu aprobarea

stareului de Ia Lerini. Timp de trei ani

conduce mnstirea din Arles, tacându-se

cunoscut datorit disciplinei i vieii sale

sobre. La moartea lui Eonus, locuitorii

oraului îl aleg episcop împotriva voinei

sale, în anul 502. Interesant de reinut,

dup mrturisirea lui Caesarius, c în

sec. VI limba greac era înc cunoscut
la Arles i Marsilia, fiind folosit în cult.

Tensiunile politice nu l-au evitat. In urma

unor intrigi este exilat la Bordeaux, dar

dovedindu-i-se nevinovia, a fost repus

în drepturi. Dup asediul cetii Arles de

ctre Teodoric. este acuzat din nou de

trdare i exilai Dup o discuie cu Teo-

doric la Ravenna, Caesarius este repus în

scaun, iar împratul îi acord rangul de

episcop primat în Galia. Caesarius r-
mâne nestingherit în scaun pân la

sfâritul vieii în 542.

Caesarius a exercitat o influen consi-

derabil asupra vieii religioase din Galia.

Se angajeaz în lupta contra semipela-

gianismului. In acest context, el prezi-

deaz sinodul de la Orange din 529, fiind

activ în condamnarea acestei erezii. Tot-

odat el scrie un tratat împotriva semi-

pelagienilor: De gratia ei libero arhifria,

aprobat de papa Felix II. Ii sunt atribuite

o colecie de canoane: Sttuta Ecclesiae

Antiqua, dei se pare c aceasta nu îi

aparine i Expositio in Apocalypsum,

atribuit mult timp lui Augustin*. La

acestea se adaug câteva lucrri mai

mici: De mysterio sanctae Trinitatis î
Breviarium adversm haereticos, care

conin prezentri concise ale teologiei

trinitate împotriva arienilor (goii erau

arieni) EI este cunoscut i pentru predi-

cile sale, din care s-a pstrat o parte.

Migne, PL. 67. 39 etc; ed. critic: G. Morin,

O. S. B., S. Caesarii opera omnia, 2 voi.,

Maredsous, 1932- 1942 (voi. I: Sermones:

voi. II: Concilia a Caesario habita, Regulae

Monasticae, Opnscula Theologiccr, Testa-

mentum, iar în Apendice Vita Caesarii)\ S.

Cavalin, Studien zur Vita Caesarii, Lund,

1934; P. Rich6, Cesaire d'Arles. Paris, 1958;

Bardenhewer. V. 1932, p. 345-356; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 475-477; H, G. J. Beck,
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Cesaire d'Arles, în DHGE, II, 1967, p. 1046-

1048 cu bibliografie; M. Siinonetti, Cesaire

d'Arles, în DECA, p. 451-452.

CAINIII, membri ai unei secte gnos-

tice descris de Irineu*. Dup învtura

acestora, Dumnezeul Vechiului Testa-

ment i prin urmare al evreilor, era o

fiin rea, iar orice opoziie fa de voina

lui reprezenta o virtute. Prin urmare ei au

rsturnat valorile Vechiului Testament i

ii proslveau pe toi cei care s-au artat a

fi împotriva Lui: Cain, Esau, Kora sau

Cora i Iuda. Cainiii au folosit intens

scrierile apocrife. Evanghelia lui Iuda

Iscariotul i înlarea lui PavelCz sis-

tem doctrinar i practici de via, cainiii

se aseamn ofiilor i naasenilor, mai

ales prin sfidarea pe care o artau fa de

legea moral. Originile acestei secte sunt

precretine.

Sf. Irineu, Haer., I, 31; Ipolit, Haer,, VIII, 20;

Epifanie, Haer., 38; G. Salmon, Cainites, art.

în Smith-Wace, I, p. 380-382; G. Bardy,

Camites, în DHGE, XI, 1949, col. 226-228;

Cross, Camites, în ODCC, p. 218; Robert M.

Grant, Irenaeas o/Lyons, The Early Church

Fathers, London and New York, 1997, p. 19

i urm.

CALCEDON, SINODUL de la (45 1 ),

cel de al patrulea sinod ecumenic convo-

cat la Calcedon, ora în Asia Mic, în

apropiere de Bizan, de împratul Mar-

cian, pentru a lua în dezbatere i a decide

în problema ereziei Iui Eutihie*. Au par-

ticipat aproximativ 500-600 de episcopi.

Sinodul s-a deschis la 8 oct. 451 în bise-

rica Sf. Eufimia. Majoritatea episcopi lor

au fost din Rsrit. Au fost de fa doi

episcopi africani i doi legai papali,

Paschasinus i Bonifaciu. Sinodul îi re-

abiliteaz pe Flavian de Constantinopol,

Teodoret de Cyr i Ibas de Edessa i îi

depune pe Dioscor, Iuvenalie de Ierusa-

lim i ali episcopi monofizii. Totodat

respinge hotrârile sinodului tâlhresc de

la Efes (449) i îl condamn pe Eutihie.

Roma accept toate deciziile dogmatice

i canonice ale acestui sinod, în afara

canonului 28 care acorda episcopului de

Constantinopol titlul de Patriarh i locul

doi dup scaunul Romei. In plan dogma-

tic, sinodul reafirm definiiile dogma-

tice luate la sinoadele de la Niceea i

Constantinopol, ca fiind depline în ceea

ce privete învtura cretin despre

Persoana lui Hristos, îns consider ne-

cesar respingerea oficial a învturii

lui Eutihie* i Nestorie*. Este respins în-

vtura celor care susineau ca Fecioara

Mria nu este Nsctoare de Dumnezeu,

Theotokos, i a celor care considerau c
în Persoana lui Hristos exist o singur

fire, amestecând cele dou firi, divin i
uman sau c Hristos a avut dou firi

înainte de întrupare, care au devenit una

dup întrupare. Se hotrtec în Hristos

exist o singur Persoan în dou firi

unite în mod neamestecat, neschimbat,

nedesprit i neîmprit. Totodat sunt

recunoscute epistolele sinodale ale lui

Cliiril* ctre Nestorie i Tomosul lui

Leon* ctre Flavian. Hotrârile acestui

sinod nu au fost acceptate de ctre ere-

ticii monofizii i monotelii, controver-

sele continuând înc dou veacuri. înce-

pând cu sfâritul sec. VII, acceptarea si-

nodului a fost unanim în Biserica cre-

tin din Rsrit i Apus, excepie fcând

gruprile monofizite, iar în sec. VIII

hotrârile sale au primit o expresie teo-

logic sistematic în lucrarea dogmatic

a Sf. loan* Damaschinul, intitulat De

Fide Orthodoxa.

Mansi, VI, 1761. col. 529-1230, VII, 1762,

col. 1-872; ed. critic: E. Schvvartz, ACO, II,

1932-1938; Hefele-Leclerq, 11. 2, 1908, p.

649-857; A. Grilimeier, S.J..-H. Bacht, S.J..
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(ed), Das Komil von Chalcedon* 3 voi.

1951-1954; R. V. Seilers. The Comici/ of
Chalcedon* London, 1953; J.B. Bowden.
Christ in Christiun Tradition. 1965; i.

Caraza. Hristologia sinodului IV ecumenic

de la Calcedon in preocuprile teologilor

romano-catolici i protestani din vremea

noastri punctul de vedere ortodox, Tez de

doctorat. Editura Episcopiei Sloboziei i
Clrailor. 2000, cu o bogat bibliografie de

specialitate.

CALIST (t 222/3), succesorul lui

Zefirin la scaunul de episcop al Romei,

în anul 217. Se spune c ar fi fost roman

de origine, fiu al lui Domitius. Pân la

descoperirea tratatului atribuit lui Ipolit

al Romei, Philosophoumena, în anul

1850, informaiile despre Calist erau

adunate din Marfirofogitd roman, în care

este menionat moartea sa martiric. în

Philosophoumena, chipul zugrvit de

Ipolit este straniu. Dup afirmaiile sale,

Calistus a fost la început scalv în casa lui

Carpofor. Acesta i-ar ft încredinat lui

Calist spre administrare o banc în Pris-

cina Publica. Calist îi convinge pe cre-

tini s-i depun economiile la aceast

banc, care se bucura de renume, datorit

proprietarului ei. Banca falimenteazâ, iar

Calist fuge la Portus, Este îns prins de

Carpofor pe când se afla îmbarcat pe o
corabie. în disperare, Calist se arunc
peste bordul corbiei, dar este salvat i
adus de ctre stpân i pus s munceasc
la cele mai grele munci. Este eliberat,

dup o vreme, la cererea unor cretini

care susineau c robia nu-l ajut s
câtige banii necesari pentru a-i depgubi
pe depuntori, Ipolit ne informeaz c
cererea s-a dovedit fr temei, deoarece

în loc s caute s adune banii necesari

pentru despgubiri, el va încerca s-i
pun capt zilelor. în acest scop. stâr-

nete o rzmeri într-o sinagog. Este

prins, condamnat ca unul care deranjeaz

cultul divin i, potrivit legii romane, este

pus în lanuri i trimis la minele din

Sardinia. Este eliberat în urma interveni-

ilor lui Marcia, iubit cretin a împra-
tului Commodus, dei numele Iui Calist

nu apare pe lista acesteia, list întocmit

în realitate de episcopul Romei Victor.

Calist îi face apariia la Roma spre ma-
rea nemulumire a lui Victor. Acesta îi

face rost de o mic rent i îl trimite la

Antium. unde rmâne mult vreme. Este

rechemat la Roma de Zefîrin care îl nu-

mete arhidiacon i administrator al ci-

mitirului care îi va purta numele. în cali-

tate de arhidiacon Na avut în subordine i
pe Ipolit, acesta fiind preot slujitor, spre

marea nemulumire i neplcere a acestu-

ia. Dup moartea lui Zefirin (218), Calist

accede la scaunul episcopal, fiind prefe-

rat în locul lui Ipolit i el candidat, dato-

rit vederilor sale mai liberale. Primul act

svârit de Calist dup întronizarea sa.

a fost s-l excomunice pe Sabelius i s
condamne sabelianismul, în intenia de a

face pace cu rivalul su. Fpolit ne infor-

meaz îns c în loc s condamne aceast

erezie, Calist produce una i mai mortal,

afirmând c Tatl i Fiul sunt una i c
împreun L-au fcut pe Duhul, care s-a

întrupat in pântecele Fecioarei. Calist» zice

Ipolit. este patripassian ca i Sabelius,

deoarece îl face pe Tatl s sufere cu

Fiul. sau ca Fiu. Totodat, el îi mai aduce

o serie de acuzaii care priveau disciplina

bisericeasc: relaxarea condiiilor de

readmitere în Biseric i în preoie, per-

miând hirotonia unor persoane rec-

storite chiar de dou sau trei ori; re-

laxarea legilor privind cstoria, ceea ce

punea în contradicie, spunea el. Biserica

cu legile statului i în cele din urm, a

admis al doilea botez,

întrucât nu exist documente clare pro-

duse de Calist, acuzele aduse de Ipolit
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trebuie privite cu oarecare circumspecie,

având în vedere ura pe care acesta i-o

purta. Cât privete plângerea i referirile

caustice fcute de Tertullian în De pu~

dicitia (I. 6,) acestea par a se referi nu la

Calist, ci la Agrippinus, episcop în

Cartagina.

I. von Dfillinger, Hippolyt und Kailislus,

Regensburg, 1853; Hipolytus. Haen, IX, XII,

L. R (Duchesne), I. 1886, p. 141 i urm.;

Cross. Cal/istus, art. în ODCC, p. 221; G. H.

Moberly, Callistus* art. în Smith-Wace, I, p.

390-392; Quasten, Pa/rology, II, p. 233-235;

Altaner-Stuiber, 1980. p. 159, 164, 169; O.

Bardenhewer i A. d'Ales, L'Edit de Calliste,

1914; B. Altaner i F.L. Cross, The Edict of
CallistMs, în Studia Patristica, ed. F. L. Cross,

III (T.U., LXXVIII), 1961, p. 176-182.

CARPOCRATE (sec. II). contemporan

cu Basilide* i Valentinus*. Filosof pla-

tonician, din Alexandria, fondator al

sectei pe care Irineu o numete secta

gnosticilor. Mai mult decât celelalte sis-

teme gnostice, gnosticismul carpocratian

a preluat elemente din filosofia greac pe

care Ie-a esut în doctrina sa. De aceea

ponderea elementelor evreieti sau orien-

tale din sistemul su este mult mai re-

dus. Carpocrate susinea c o serie de

îngeri i puteri au emanat din Dumnezeu

cel necunoscut i negrit. Dintre acestea

îngerii i puterile care se afl la nivelul

cel mai de jos, cum mult sub Tatl cel

nenscut, sunt fctorii lumii. Sufletele

superioare aveau privilegiul de a scpa
de sub dominaia celor care au creat lu-

mea, ba mai mult, prin intermediul prac-

ticilor magice ele pot s le stpâneasc i
astfel, la moarte, pot trece de ele direct la

Dumnezeul cel nenscut care se afl dea-

supra lor. Jisus, al crui tat natural a fost

losif, este un om oarecare. Iar a avea

privilegii deosebite pe scara puterilor.

Superioritatea lui fa de ceilali oameni

de rând const în puritatea i tria sufle-

tului su care i-a amintit de acele lucruri

pe care Ie-a vzut în timpul revoluiei

ciclice (peri/ora) în care s-a micat îm-

preun cu Dumnezeu cel nenscut, i ca

atare, i s-a dat puterea de la Dumnezeu s
scape de fctorii sau demiurgii lumii i
s revin la Dumnezeu. Iisus nu avea

îns o poziie absolut privilegiat, ca el

puteau s fie i alte suflete care, la rândul

lor, dispreuiau pe fctorii i conduc-

torii lumii i astfel aveau acces la sfera

lui Dumnezeu cel nevzut. In aceast or-

dine de idei, Petru i Pavel i ceilali

apostoli nu erau cu nimic mai prejos Iui

lisus. Carpocraii mai aveau imagini ale

lui Iisus despre care spuneau c au fost

fcute la porunca lui Pilat în timpul în

care lisus a trit pe pmânt. Iisus era pus

alturi de ali filosofi antici, ca de exem-

plu. Pâtagora, Platon, Aristotel i cinstit

în acelai mod. Dintre ucenicii lui Car-

pocrate. este reinut numele discipolei

sale, Marcellina, despre care Irineu ne

spune c s-a dus la Roma, în timpul lui

Anicet (154-165), unde a sedus muli

cretini la învtura acestuia.

Texte: W. V6lker, Quellen zur Geschichte

der christlichen Grtosis. Ttibingen. 1932, p.

33-38; H. Liboron* Die Karpokratischen

Gnosis. Untersuchungen zur Geschichte und

A nschauungswelt eines sptgnostischen

Systems (Studien zur Religionswissenschaft),

III, 1938; G. Salmon, Carpocrates, art. în

Smith-Wace, I, p. 407-409; Tixeront, Patro-

logie% p. 74; Cross, Carpocrates, art. în

ODCC, p. 243; J. Quasten, Patrology, I, p.

266-267; I. Gh. Coman, Patrohgie, II, p. 77

i urm.; A. Monac i-Castagno
5
Carpocrate, în

DECA, 1, p. 417-418.

CASIODOR, FLAVIUS MAGNUS
AURELIUS, (c. 485-c. 580), scriitor

latin i clugr. S-a nscut la Scyllacium

înCalabria, în jurul anului 485 (dup unii

124



CASIODOR

în 490) într-o familie aristocrat roman,
primind o educaie aleas, profan i
cretin, care s-l pregteasc pentru ca-

rier politic. înc tânr fiind, devine

consi/iarhts, asesor juridic al tatlui su,

deschizându-i în acest mod cariera

administrativ-politic a curii imperiale.

Astfel, în 507 este numit quaestor sacri

paiatVu secretar particular al împratului

Teodoric cel Mare, în 514, consul, iar în

533. magister officiorum i apoi praefoc-

tvs praetorio, pentru ca la scurt vreme

s primeasc titlul de patriciu. Ca om
politic, a izbutit s reconcilieze pe Teo-

doric care, ca toi goii, era arian, cu ro-

manii, exercitând o influen benefic

asupra acestuia. Cu toate acestea, la sfâr-

itul vieii, Teodoric devine suspicios i
intransigent fa de romani, condamnând
la moarte pe Boeiu* i pe socrul acestu-

ia, Sinah, i aruncându-l în închisoare pe

loan, episcop at Romei (523-526), unde

acesta se stinge din via.
o
In jurul anul 540 reununt la funciile

publice pe care le deinea i se retrage pe

una din proprietile familiei de ling lo-

cul de natere, unde întemeiaz o mns-
tire pe care o numete Vivarium. Dorina

lui, în timpul ederii la Roma, a fost s
întemeieze acolo o academie asemn-
toare celei din Alexandria sau Nisibe.

întrucât nu a reuit acest lucru la Roma.

el s-a strduit s transforme lcaul su
monahal într-un adevrat centru acade-

mic, unde se studiau deopotriv tiine

profane i religioase i se copiau manu-

scrise. Totodat, el a format un cerc de

traductori din greac, care au tradus

opere ale unor mari Prini i scriitori ai

Bisericii de Rsrit. Prin aceasta el a pus

temeliile unei tradiii culturale monahale

care a pstrat cultura clasic a Europei în

evul mediu. Cât privete regula mona-

hal a mnstirii, el s-a inspirat în formu-

larea ei din Regula lui Benedict* de

Nursia, organizatorul monahismului în

Apus. Casiodor înceteaz din via în anul

580, la venerabila vârst de 95 de ani.

Casiodor a fost un scriitor deosebit de

perspicace. El a sesizat acele lucruri care

lsau un gol în cultura vremii i ca atare,

s-a strduit s înlture cât mai mult posi-

bil acele deficiene. Dei angajat în

administraie i în tumultul vieii poli-

tice, el a dedicat scrisului o mare parte a

vieii. Din prima perioad a activitii

sale dateaz: o Cronica care trateaz isto-

ria de la Adam i pân la anul 519, alc-

tuit la cererea lui Eutaric. El s-a inspirat

din Tit Liviu, Bassus, Aufidius, Cronica

de la Ravenna i Fer. Ieronim*. Intere-

sant este perioada 496-5 19, când Casio-

dor este martor ocular al evenimentelor

pe care le descrie. Despre originea i
faptele geilor {De origine actibusque

Getarum), scris la cererea lui Teodoric,

a crui dorina era ca goii s fie per-

cepui ca un popor vrednic de cinstire ca

i romanii. Casiodor îi confund pe goi

cu geii i sciii, atribuindu-le un trecut

victorios i o cultur vrednic de luat în

seam înc de dinainte de întemeierea

Romei. Lucrarea s-a pstrat doar în rezu-

matul fcut de lordanes. Variae, care

conine o serie de scrisori i edicte impe-

riale, ca a servit ca model pentru cance-

lariile medievale. Tablou al neamului

Casiodohlor (Ordo generis Cassiodo-

rum), o genealogiei a propriei familii,

care îns s-a pierdut. Diverse Cuvântri*

panegirice în cinstea lui Teodoric i a

membrilor familiei sale. Despre Suflet

{De anima), un tratat de antropologie

redactat sub masiva influent a Fer. Au-

gutin* i Claudian Mamert, în care argu-

menteaz spiritualitatea sufletului, fapt

în general nerecunoscut de scriitorii din

vremea sa. Acest tratat formeaz o leg-

tur între scrierile sale profane i cele

religioase. Instituiile literaturii divine i
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iwrane {Institutiones divinarum ei huma-

narum Litierarum) este o lucrare clasic

i a fost influenat de tratatul Fer. Au-

gustin De Doctrina Christiana în care a

susinut necesitatea unirii studiilor reli-

gioase cu cele profane. Prima parte este o

introducere în studiul teologiei i conine

o list lung de cri recomandate pentru

studiu. A doua parte este un manual de

studiu al celor apte arte liberale: gra-

matica, retorica, dialectica, aritmetica,

muzica, geometria i astronomia.

Din perioada sa monahal reinem: Co-

mentariu la Psalmi (Expositio in Psalte-

rium sau Complexiones in Psalmos),

inspirat din Enarrationes în psalmos ale

Fer. Augustin, i care abund în interpre-

tri alegorice; Comentarii la epistole/e

apostolilor, la Faptele Apostolilor i la

Apocalipsd, {Complexiones in epistolas

* apostoloritm. in adus apo.stolorum et in

apocalypsin) cea mai mare parte tratând

despre epistolele Sf. Pavel. ele reprezen-

tând o prelucrare a comentariilor lui Pe-

lagiu*. In sfera istoriei, Casiodor elabo-

reaz o lucrare ampl, conceput ca sin-

tez a istoriilor bisericeti ale lui Socrale*,

Sozomen* i Teodoret, ale cror tradu-

ceri au fost fcute în latin, la cererea sa,

de prietenul i colaboratorul su, Epifa-

niu, intitulat: Istoria bisericeasc nu-

mit tripartit a Iui M. Aureliu Cassio-

dor, extras din trei autori greci: Sozo-

men, Sacrate i Teodoret, tradui de

Epifaniu Scolasticul i alctuit de el în

compendiu (M Aurelii Cassiodori His-

toria ecclesiastica vocata tripartita, ex

trius Graecis auctoribus, Sozomeno,

Socrate et Theodoreto, per Epiphanium

Scholasticum versis excerpta, et in com-

pendium). Scopul acestei lucrri a fost s
completeze i s continue adaptarea lui

Rufinus dup Istoria bisericeasc a lui

Eusebiu*. In pofida unor erori, multe din

ele inerente, Istoria lui Casiodor a folosit

ca manual pentru istoria bisericeasc în

evul mediu. La acestea mai reinem De
Orihographia. scris pentru clugrii de

la mnstirea sa.

Migne, PL, 69, 421-1334 i 70; T. Momsen,

în Monumenta Germaniae Historica, Aucto-

res Antiquissimi, XII, 1894; Historia Eccle-

siastica Tripartita ed. de W. Jacob i R.

Hanslik, în CSEL, 71, 1952; trad. rom. Ca-

siodor, Istoria bisericeasc tripartita, trad.

de Liana i Anca Manolache. în col. PSB, 75,

EIBMBOR, Bucureti, 1998; A. Momi-
gliano, Cassiodorus and Italian Culture of
his Time, în Proceedings of the British

Academy, XII, 1955, p. 207-245 cu bogat

bibliografie; P. Godet, în DTC, II, 2, 1923,

col. 1830-1834; Cayr£, II, 217-221; Bar-

denhewer, V, 264-276; E. M. Young, Cassio-

dorus, Magnus Aurelius, art. în Smith-Wace,

I. p. 416-418; Altaner-Stuiber, 1980. p. 486-

488 cu bibliografie; M.L. Angrisani Sanfi-

lippo, Cassiodore, în DECA, I, p. 431-433.

CASSIAN, IOAN (360-435), scriitor

cretin de limb latin i monah. S-a ns-

cut în jurul anului 360 în Sciia Mic,

Dobrogea de astzi. Locul naterii sale a

ridicat o serie de probleme. Acestea au

fost îns rezolvate în urma spturilor

fcute în Dobrogea de Vasile Pârvan, în

1912, care a scos la iveal locul numit

Vwus CassiacL socotit de Tillemont, E.

Schwartz i H. J. Marrou ca fiind inutul

de natere a lui Cassian. Familia sa a fost

cretin. Cassian primete o educaie

aleas, inclusiv în cultura clasic. Faptul

c a cunoscut i limba greac, ne duce cu

gândul la mediul cretin i, mai ales, cel

monahal din Dobrogea, unde, pe lâng

latin, se vorbea i greaca, dac nu la

scar larg, cel puin în cultul bisericesc,

în jurul anului 380, dornic s cunoasc

mai îndeproape locurile sfinte, pleac, în

compania prietenului su Gherman, la

Betleem, unde se stabilete la o mâns-
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tire pentru a deprinde tainele vieii ceno-

bitice. Dup câiva ani, cei doi prieteni se

îndreapt spre Egipt unde se familia-

rizeaz cu tradiiile monahale cenobîte,

sarabaite i anahorete, ajungând pân în

deertul Skete, unde vieuiesc în preajma

marilor vieuitori Moise i Pafnutie.

Dup o edere de apte ani, Cassian re-

vine la Betleem. îns se întoarce nu dup
mult vreme la Alexandria. Aici rmâne
scrut vreme i pleac, împreun cu

Gherman, din pricina controversei ori-

geniste, spre Constantinopol, fiind pro-

babil atrai de marea personalitate a Sf.

loan* Hrisostom. De altfel, Cassian va II

hirotonii diacon de Sf. loan Hrisostom i
va participa Ia aciunile misionare între-

prinse de acesta la Dunre (Coman).

Revine in patria i de acolo pleac la

Roma, ducând cu sine o scrisoare a preo-

ilor din Constantinopol în sprijinul epis-

copului lor exilat. La Roma îl întâlnim în

anul 404/5. în acest rstimp, îl cunoate

pe Leon, viitorul episcop de Roma. Nu
tim cât timp rmâne aici i nici dac a

revenit în Rsrit. tim îns c în jurul

anului 410/1 pleac de la Roma spre

Massilia (Marsilia), unde înfiineaz o

mnstire de clugri i una de clug-
rie, în 415/6, pentru care concepe pri-

mele reguli monahale din Apus (Co-

man). Modelul de via monahal este

schiat în conformitate cu cel existent în

Rsrit, fcând totui unele adaptri ne-

cesare locului. Prin aceast lucrare,

Cassian devine un factor de legtur între

Rsrit i Apus (Coman). Se stinge din

via în jurul anului 435 i este venerat ca

sfânt aproape imediat atât în Rsrit cât

i în Apus.

Opera sa are mai mult un caracter ascetic.

Doar ctre sfâritul vieii el abordeaz i

probleme doctrinare propriu-zise. Prima

sa lucrare a fost format din dou pri,

De instituite coenobiorum i De octo

principalium vitiorurn remediis. Nu la

mult vreme dup publicare, partea a

doua a devenit o lucrare independent.

Ea a fost dedicat episcopului Castor de

Apt. A doua sa lucrare a fost Conlatioms

XXIV, scris tot la cererea episcopului

Castor. Ea este dedicat mai multor per-

sonaliti ale vremii (prima parte lui Leon-

ius i Helladius, a doua Iui Honoratus i
Eucheriu. iar a treia, stareilor de la Le-

rini: Jovinian, Minervius, Leontius i
Theodor. Aceste dou lucrri s-au bucu-

rat de larg popularitate în Apus i, în

consecin. Eucheriu a fcut o prezentare

rezumativ* care îns din pcate s-a pier-

dut. Institutes au fost traduse în greac în

sec. V. i în cazul traducerii în greac a

existat o prezentare rezumativ, deose-

bit de cea a iui Eucheriu, i care a fost

cunoscut de Fotie* i folosit de Pseu-

do-Nil (Quasten). Mai târziu s-a fcut în

cazul Convorbirilor (Conlationes) o re-

maniere a textului, prin introducerea ca-

pitolului al 19-lea, în cartea a 13-a, pen-

tru a se atenua concepiile semipelagiene

ale Iui Cassian, legate de problema haru-

lui. Este vorba de o parafrazare conce-

put de Dionisie Cartuzianul în anul

1450 (Quasten). Ultima lucrare a lui

Cassian, scris la btrânee (430), De
Incarnatione Domini contra Nestohum

iibri VII, are un coninut doctrinar. Pen-

tru a respinge erezia nestorian, el o pune

în legtur cu o serie de erezii, cum ar fi:

ebionismul, marcionismuL maniheismul,

arianismul, cu diferite tendine gnostice,

dar mai ales cu pelagianismul, considerat

de el izvor al tuturor relelor, doarece,

spune el, erezia lui Pelagiu este sursa de-

viaiilor lui Nestorie. Cassian nu se pre-

zint ca un teolog original i limpede,

lipsindu-i spiritul speculativ al Capado-

cienilor sau al Fer. Augustin. Cassian r-

mâne în istoria gândirii cretine ca unul

care a tiut s surprind în nuane intime.
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de mare finee, viaa ascetic, prin pu-

nerea ei în perspectiva tradiiei aposto-

lice. Pentru el, stâlpii de sprijin ai vieii

ascetice sunt Scriptura i rugciunea:

Scriptura îndrum spre rugciune prin

lucrarea Duhului Sfânt. Scriptura este

cartea de cptâi a monahului. Lectura

Scripturii trebuie s Fie o rugciune au-

tentic, personal, iar meditaia asupra

textului scripturistic îi permite clugru-
lui s descopere, dincolo de text, pre-

zena Celui care îl inspir. Este vorba aici

de un dialog, de o rugciune în care

sufletul rmâne tcut. lsându-L pe Dum-
nezeu s vorbeasc i în acest fel s poat

percepe inefabilul. Aceast rugciunea

permanent îi permite clugrului s
ating scopul suprem al vieii monahale

care este vieuirea constant în divin i în

Dumnezeu. Expresia ei ultim este
h

ru-

gciunea de foc\ 'privirea neabtut ain-

tit în Dumnezeu, care este un singur foc

de iubire*.

Cât privete semipelagianismul lui Cassian,

acesta trebuie vzut cu oarecare circum-

specie. Primele interpretri în acest sens

nu au fost fcute de binevoitori ai si. O
analiz nou, detaliat i punctual ar

putea descifra sensuri mai puin neorto-

doxe. mai ales c în Instituii el prezint

o doctrin pur ortodox despre har. ur-

mând exemplul sf. loan Hrisostom. Tre-

buie avut în vedere faptul c loan

Cassian a fost un tritor i nu un teoreti-

cian al doctrinei. Fn acest fel se poate

realiza o reevaluare mult mai apropiat

de adevr.

Migne, PL., 49-50; M. Pelschenig, CSEL. 1 3

i 17, 1886 i 1898; trad. în Ib. român: loan

Cassian, Aezmihtefe mnstireti i Con-

vorbiri duhovniceti, trad. de Vasile Cojocarii

i David Popescu, Prefa, studiu introductiv

i note de Nicolae Chiescu, în PSB, EIBM-
BOR, Bucureti, 1990; J. C. Guy, Jean
Cussieir, vie et doctrine spirit uellt\ Paris,

1961; A. S. Constantinescu, loan Cassian,

scit, nu român, în Glasul Bisericii, 23, 1964,

p. 688-705; H. I. Marrou. La patrie de Jean

Cassien, in Patristique et Humanisme, Paris,

1976, p. 345-361; O. Chadwick, John

Cassian, ed- a 2-a, Cambridge, 1968; P.

Rosseau, Ascetics, Âuthority and the Church

in the Age of Jerome and Cassian, Oxford,

1978: I. G. Cornan. i Cuvântul trup s-a

fcut, Editura Mitropoliei Banatului, Timi-

oara. 1993, p. 159-184; C. Hole. Cassiamis

Johannes, art. în Smith-Wace, I, p. 414-416;

] G. Cornan, Patrologie, 1956, p. 247-249;

Bardenhewer. IV. p. 558-565; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 452-454; Cayre, U p. 579-

588; Tixeront, Patrologie, p. 362-364; M.

Olphe-Galliard. în Dictionnaire de la Spiri-

tualite, I, 1953, col. 214-276 cu bibliografie;

M. Cappuyns, O.S.B., DACL, II, pt. 2, 1910;

col. 2348-2357; Quasten, Patrofogy, IV, p.

512-523 cu bogat bibliografie; F. Bordonali,

Cassien, Jean, în DECA. I, p. 429-430.

CELESTIN sau CQELESTINUS, epis-

cop al Romei între 422-432, ca urma al

lui Bonifaciu* 1. în tineree a cltorit la

Milano unde l-a cunoscut pe Ambrozie*.

A fost diacon al lui Inoceniu* I i a pur-

tat o scurt coresponden cu Augustin*.

Celestin a fost confruntat cu o serie de

probleme pe care a trebuit s Ie rezolve,

în primul rând era controversa pelagian

i semipelagian care se perpetua în

Galia de Sud. Fr a ezita, el pronun
condamnarea lui Pelagiu* i Coelestius*.

pe care îl oblig s prseasc Italia.

Paralel cu acesta controvers, el va avea

de confruntat i erezia nestorian. Când

Nestorie i adversarii si ii solicit spri-

jin. Celestin convoac un sinod la 430 i
hotrte împotriva lui Nestorie, într-un

anume fel venind în întâmpinarea hot-

rârilor sinodului de la Efes din 431, la

care reprezentanii si au sosit cu întâr-

ziere, fcând mai mult sau mai puin act de

prezen, întrucât hotrârile fuseser deja
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luate. In al treilea rând. Celestin izbutete
s mai menin prezena vicarului papal
în Tesalonic. dei Teodosie II a hotrât ca
I liricul de Rsrit s intre în jurisdicia

Constantinopolului. Teodosie revine asu-
pra hotrârii sale la intervenia fratelui

su are domnea în Apus. Dac în lliricul

rsritean Celestin a avut un succes indi-

rect, succesul datorându-se interveniei

imperiale, în cazul Bisericii din Africa

lucrurile stau oarecum diferit. Interve-

nind în favoarea preotului Apiarius, care

fusese depus din treapt de episcopul

Urbinus i iertat de Roma, episcopii afri-

cani, nemulumii de ingerina episcopu-

lui Romei în treburile lor interne, se adu-

n într-un sinod la Cartagina în 424 i în

comun îi trimit papei Celestin un rspuns
politicos i ferm: 'Noi J-am gsit pe
Apiarius vinovat de atâtea crime încât

Faustinus (delegatul papal însrcinat s
se ocupe de caz), nu l-a putut apra. Prin

urmare, v rugm s inei seama de regu-

la niceean (canon 5) i s nu îi primii în

comuniune pe cei care au fost excomuni-
cai de noi. Biserica noastr african îi
menine dreptul de a hotrî în cauzele

propriilor si membri. Sinodul niceean a

orânduit ca toate pricinile s fie judecate
acolo unde apar; nimeni nu poate crede

c Dumnezeul nostru va da unui singur

individ s fac dreptate i va nega acest

drept unui numr mare de episcop i adu-
nai în sinod. Nici un sinod nu a orân-

duit ca persoane trimise de tine s
hotrasc în cauze privind Africa; iar în

ceea ce privete pretenia ridicat de
scaunul tu în aceast problem, i pe
care o bazai pe autoritatea sinodului ni-

ceean. am dovedit predecesorului tu, cu
copii autentice ale canoanelor niceene,

c era cu totul tar temei. Astfel, nu tri-

mitei clerici de ai votri s v duc la în-

deplinire poruncile în Africa, ca nu cum-
va S introducem in Biserica Iui Hristas

mândria înfumurat a acestei lunii

(Cod can. eeci Afric. ad fin.; Gal land.

Bibi, Patr. IX, 289). Este vorba aici de
hotrârile sinodului de la Niceea, care

dau dreptul tlecrei Biserici locale s ju-

dece cauzele care se ivesc în sânul lor,

principiu pe care Celestin l-a înclcat nu
numai în cazul Bisericii din Africa, ci i
în alte situaii de unde nu a primit replic
pe msur.

Migne PL. 50, 417-458; CPL; 1650-1654;
PLS, III, 18-20; E. Schwartz, ACO, 1, I, 7, p.

125-137. 142 i urm.; I, 2, p. 5-101; Migne,
PLS. III, 18-20; A. M. Bernardini, 5.

Celestina, Roma, 1938; G. Bardy. DHGE,
XII, 1953, col. 56-58; E. Portalfc, DTC, II,

1905, col. 2052-2061 ; W. B, Coe!es/mus
y art.

în Smith-Wace, p. 584-588; Quasten Patro-
tog)>, IV, p. 587-589 cu bibliografie selectiv.

CERDON, scriitor gnostic din prima ju-

mtate a secolului al ll-lea. Sf. Epifanie*
(HaerJÎ) i Philaster {Haer.44) îl pla-

seaz ca fiind originar din Siria, iar sf.

Irineu* spune c el a venit la Roma în

timpul episcopatului lui Hygin ( c.136-

c.140), când se pare c a avut o întâlnire

cu Marcion. Dup Irineu, Cerdon nu
avea intenia s formeze o sect în afara

Bisericii. El îl descrie de mai multe ori ca
venind la Biseric i fcând confesiuni

publice, oscilând între a propaga doctrina

sa în secret i a face confesiuni publice,

între a fi condamnat pentru învturile
lui eretice i a fi în comuniune cu fraii

cretini, Nu este stabilit clar dac exist
urmai ai învturii lui, se pare c ace-
tia au fost asimilai în coala lui Marcion.
Se parec Cerdon n-a lsat nici o scriere.

Nici cei care au scris despre doctrina lui

nu pot s separe doctrina lui de a succe-

sorilor marcionii. In consecin, nu pu-
tem determina cu certitudine cât din în-

vturile lui Marcion au fost anticipate

de Cerdon sau care au fost punctele dis-
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cordante între cei doi. Ipolit* în Refutatio

(X,19) nu încearc o separare a doc-

trinelor lor, Tertullian* în Adv. Marcio-

nem îl menioneaz pe Cerdon de patru

ori, spunând doar c e predecesorul lui

Marcion . 'Dumnezeu pe care l-au predi-

cat Moise i proorocii nu este Tatl lui

lisus Mristos: unul este cunoscut, adev-

ratul! Dumnezeu nu este cunoscut deloc,

unul este drept, cellalt este bun' (Irineu,

ApoLI, 27,1). Doctrina lui Cerdon o cu-

noatem doar din acest scurt fragment.

Irineu, Adv. h&en, h 27 i III, 4; Ipolit, Haer.,

VII, 37 i X, 19; Tertullian, Adv Marc., I, II;

Epifanie, Haer, XLI; A. von Harnack, Mar-

cion Dos Evangetium vum fremden GotU

Leipzig, 1924 (Beilage II:
fcCerdo und Mar-

cion\ p. 31-39); G. Bareille, Cerdon, în

DTC, II, 1905. col. 2138 i urm.; Cross.

Cerdo, în ODCC, p. 261 ; Quasten, Patrology,

I, p« 268 i 289; C. Gianotto, Cerdon, în

DECA, I. p. 449.

CERINT (sec. 1), eretic gnostic, de ori-

gine egiptean; împrtea religia iu-

daic, i contemporan cu sf. apostol Ioan.

A fost educat în coala lui Philon de

Alexandria. Dup ce a prsit Egiptul a

vizitat Ierusalimul, Cezareea i Antio-

hia. Din Palestina a trecut în Asia Mic
unde a început s predice învturile

sale (sf. Epifanie, XXVIII). într-una din

cltoriile sale, el a ajuns la Efes i 1-a

întâlnit pe sf. Ioan la bile publice. Apos-

tolul auzind cine este acolo, a fugit stri-

gând ctre cei din jurul su: "Haidei s
fugim ca nu cumva bile s se surpe în

vreme ce Cerint , inamicul adevrului,

este aici'. Valoarea acestei legende, pre-

cum i a altora de acest gen este nul din

punct de vedere doctrinar. Dar, o frâm
de adevr probabil c exist i el indic

sentimentele oamenilor Bisericii fa de

eretici. Doctrinele sale pot fi grupate pe

trei direcii: creaie, hristologie i esha-

tologie. Prerile lui despre creaie i esha-

tologie. arat c mai degrab Cerint

poate fi considerat predecesorul gnosti-

cismului iudeo-cretin decât Simon Ma-

gul. Spre deosebire de Simon* Magul i

Menandru*, Cerint nu a pretins c are o

putere sacr i mistic.Caius Presbiterul

nu-i poate reproa decât c susinea c a

avut o revelaie angelic, a dialogat cu un

înger. Dar mintea lui, ca i a celorlali a

brodat pe marginea coexistenei binelui

i a rului, a spiritului cu materia. Având

cunotin de filosofîa lui Philon, gnoza

lui Cerint nu I-a obligat s înceap de la

opoziia între bine i ru, între spirit i

materie. EI vede opoziia între principiul

activ, perfect, al vieii, Dumnezeu i cel

pasiv, imperfect, dependent de Dum-

nezeu; prin urmare, el a conceput lumea

material ca pornind de la fiine angelice

de grad inferior. 'Lumea a fost fcut, nu

de ctre primul Dumnezeu, ci printr-o

putere îndeprtat i separat de EP

(Irineu, ApoU, 26,1). în spiritul unui

adevrat evreu, el a refuzat s considere

Dumnezeul evreilor ca fiind autorul lu-

mii materiale pe care învtorii gnostici

o consider inferioar i pctoas. El a

preferat s-1 identifice cu un înger care a

adus Legea. La Cerint exist, înc, res-

pectul instinctiv i ereditar pentru Lege,

care nu va mai fi întâlnit la marii gnostici

de mai târziu. Hristologia sa este de tip

ebionit i are acelai caracter de tranziie.

Aceasta nu este în fapt decât o form
comun a dualismului de dubl persona-

litate de care vorbesc mai târziu Basi-

lide* i Valentin*. Epifanie*, principala

surs de informaii, este pentru muli un

autor care doar a consemnat, urmându-i

când pe Ipolit*, când pe Irineu*. Dac
aa cum crede Lipsius, sf. Irineu a fost

influenat de sistemele gnostice de mai

târziu i a modificat, doctrina original a

lui Cerint, aa cum ea era menionat de
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ipolit, aceast doctrin considera c lisus

i Hristos sunt nume date acelei unice

persoane ce a fost binecuvântata prin po-

gorârea Duhului Sfan de ctre Puterea

de Sus. Aceast Putere îi permite lui lisus

s înfptuiasc miracole, dar i s se le-

pede de pasiunile sale, înâiându-se la

Cer. Dup Epifanie. este vorba de lisus cel

care moare i învie, iar Hristos rmâne
spiritual i impasibil. Aceast interpreta-

re prin care trupul lui Hristos este înviat

din mori, îl separ pe autor de gnosticii

de mai târziu. Eshatologia de origine chi-

Irast a lui Cerint este foarte clar redat

de Theodoret, Caius, Dionysos i Au-

gustin*, îns nu este menionat de sf.

Irineu. Tcerea sa se explica, probabil,

prin faptul c ci însui era chiliast. iar în

notele sale despre Cerint el trateaz cu

mare grij ceea ce era specific sistemului

acestuia. Concepia lui Cerint este foarte

variat. în visul su, Dumnezeu va avea

o împrie pe Pmânt în care cei alei se

vor bucura de plceri, fasturi, cstorii i
sacrificii. Capitala sa va fi Ierusalim, iar

durata 1000 de ani. Apoi va urma o refa-

cere a tuturor lucrurilor. Cerint a preluat

aceste noiuni din surse iudaice. Ele îi

pot avea originea în noiunea de mariaj

spiritual între sufletele alese i îngerii din

Pleroma, care apare la Valentin, dar nu e

identic. Dintre sursele primare i secun-

dare amintim: Irineu, AchiHaer^ Ipolit,

Refutatio onmes Haeres., Theodoret,

HaereL Fah.Comp^ Epifanie, Epil. Punar.

Haer., Augustin. de Haer., lib. VIII.

T. Zahn, Geschichie des neulestanientlichen

Kanom, I, 1888, p. 220-262; II, pt. 2, 1892,

p. 973-991; J.M. Fuller, Cerinthits, art. în

Smith-Wace, I, p. 447-449. cu bibliografie;

E. Peterson. în EC, III, 1950, col. 1319 i
urm.; Cross, Cerinthus. în ODCC. p. 261;

A.F.J. Klijn-GJ. Reinink. Patristic Evidenccfor

Jewish-Christtan Secfs, Suplements to Novum
Testamentum, 36, Leiden, 1973, p. 3-19.

CESAR sau CEZAR vezi CAESA-

RIUS (335-369)

CESAR sau CEZAR DE ARLES vezi

CAESARIUS DE ARLES

CHIRIL AL ALEXANDRIEI (f 444),

patriarh al Alexandriei, succesor al lui

Teofil* (t 15 oct. 412). S-a nscut în

jurul anului 370 Ia Alexandria. Este edu-

cat la colile din localitate inclusiv didas-

caleul catehetic. ederea în una din co-

munitile monahale egiptene, pare a nu

fi un eveniment sigur, dei Isidor* Pe-

lusiotul vorbete despre o astfel de petre-

cere. De altfel, el însui nu pomenete în

corespondena sa purtat cu diveri mo-

nahi, cum c ar fi petrecut vreo perioad

oarecare în mnstire. Unul din primele

evenimente certe din viaa sa este clto-
ria, în compania patriarhului Teofil, al

crui nepot era, la Constantinopol spre a

participa la sinodul de la Stejar (403),

unde a fost depus pe Sf. loan* Hrisos-

iom. Se pare c de la unchiul su, Chirii

a motenit un duh neostoit în ale rz-

bunrii i ranchiunei. Sentimentul de ur
fa de Sf. Ioan Hrisostom, a crui sin-

gur vin fa de scaunul Alexandriei a

fost aceea de a fi dat gzduire, din cari-

tate, celor patru "frai lungi', fr a intra

în comuniune cu ei (Coman), a dinuit cu

cerbicie pân în anul 417, când, dup
multe ezitri, concede, trecând numele

acestuia în dipticele Bisericii din Alexan-

dria. Dar nu numai în acest caz Chirii a

artat un spirit de intansigen exagerat,

Aceleai manifestri aspre le dezvluie

fa de necretini, iudei, sau novaieni.

Fa de iudei a mers pân la a le distruge

sinagogile i a-i alunga din cetate, con-

fiscându-le averile. Uciderea Hypatiei*,
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fiica filosoful Theon, vestita conduc-

toare i profesoar a colii de filosofie

pgân (Mouseion) din Alexandria,, a

fost o aciune de care cercurile intime ale

lui Chirii, dac nu cumva i el personal,

dat fiind cerbicia lui, nu au fost strine.

Chirii rmâne în istoria gândirii cretine

nu atât prin aceste gesturi mai puin ex-

plicabile dac avem în vedere c 'ucide-

rile, luptele i cele asemenea acestora

sunt cu totul strine de cei ce cuget la

lucrurile lui Hristos' (Socrate, Ist. 6/S..VI1,

15), ci pentru atitudinea sa, tot atât de

ferm, în aprarea ortodoxiei învturii

hristologice împotriva ereticului Nes-

torie*. Ajuns patriarh la Constani nopol

în 428, Nestorie începe s învee c în

Hristos exist dou persoane, o persoan

divin, care se slluiete în lisus omul,

i în consecin Fecioara Mria nu este

Theotokos^ Nsctoare de Dumnezeii, ci

cel mult Hristoiokos sau Nsctoare de

Hristos. In scrisoarea sa pascal din 429

Chirii atac învtura lui Nestorie, atac

preluat într-o scrisoare mai lung adre-

sat monahilor egipteni. Urmeaz un

schimb de scrisori cu Nestorie care nu

are nici un rezultat i de aceea> cei doi

vor apela la Episcopul Romei, Celestin.

Acesta condamn învtura lui Nestorie

la Sinodul de la Roma din 430 i aprob

liristologia lui Chirii. Chirii îi trimite lui

Nestorie hotrârea sinodului de la Roma.

însoit de 1 2 anateme prin care îi con-

damna învtura, cu avertismentul c,

dac în 10 zile nu va retracta i nu-i va

îndrepta erorile doctrinare, va fi caterisit

i excomunicat. Pentru a se evita o schis-

m în sânul Bisericii, singura posibilitate

care a mai rmas era convocarea unui

sinod ecumenic. împratul Teodosie II,

la îndemnul lui Nestorie, îi convoac pe

toi mitropoliii i episcopii la Efes în

anul 431, pentru ziua de Rusalii. Acesta

va fi cel de al treilea sinod ecumenic al

Bisericii cretine. Nestorie este depus i
condamnat, iar cele 12 anateme confir-

mate. Sinodul recunoate titlul de Theo-

tokos în mod oficial. Dup numai 4 zile,

Ioan de Antiohia, sosit cu întârziere, ine

un alt sinod împreun cu susintorii lui

Nestorie. Acetia îl excomunic pe Chirii.

Aflând vestea, Teodosie II îi declar pe

ambii prelai depui din treapt i îi pune

în închisoare. Dup o reanalizare a situa-

iei. Chirii primete permisiunea de a se

întoarce la Alexandria, unde a fost primit

cu mari onoruri, fiind considerat al doi-

lea Atanasie*, iar Nestorie se retrage la o

mnstire în Antiohia. In 433 se reali-

zeaz o reconciliere între Ioan de Antio-

hia i Chirii al Alexandriei, primul accep-

tând condamnarea lui Nestorie, isclind

împreun o mrturisire de credin, un

Simbol de unire (Cornan), întocmit pro-

babil de Teodoret* din Cyr, în care se

recunoate c Fecioara Mria este Ns-
ctoare de Dumnezeu. Chirii se stinge

din via la 27 iunie 444, nu fr a evita

înainte de moartea sa o nou izbucnire a

controversei hristologice.

Chirii a lsat o oper deosebit de vast.

Dei o parte din ea s-a pierdut, ceea ce a

supravieuit cuprinde nu mai puin de 10

volume din Migne (68-77). Opera sa a

fost tradus în latin de Marius* Mer-

cator, în siriac de Rabbulas* din Edessa,

în armean, etiopiana i arab. Datorit

acestor traduceri, o serie din lucrrile

pierdute au fost recuperate. Putem sesiza

în periodizarea operelor chirii iene dou
etape. Pân în anul 428 ele se ocup de

polemica antiarian, iar dup aceast dat

i pân la sfâritul vieii sale, sunt dedi-

cate hristologieî, în spe polemicii anti-

nestoriene. Lucrrile sale exegetice cu-

prind comentarii la Vechiul i Noul Tes-

tament. Comentariile la Vechiul Testa-

ment prezint o abordare alegoric, iar

cele la Noul Testament una mai literar.
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Comentariile Ia Vechiul Testament: De-
spre adorarea i închinarea (cultus -

latreia) in duh i adevr, un comentariu

alegorico-tipologic la diverse pasaje

alese din Pentateuh întocmit sub forma

unui dialog între autor i Paladiu*; Gla-

fira sau Comentarii elegante, evit ex-

punerea diafogal, iar în coninut este o
completare la lucrarea precedent. Co-
mentariu la Isaia interpreteaz aproape

toat cartea Isaia, cu excepia capitolelor

43-52. Comentarii asupra profeilor mici

cuprinde pe toi cei 12 profei mici. Ca-
fenele conin numeroase texte vetero-tes-

tamentare comentate: Regi, Psalmi, Pro-

verbe, Cântarea Cântrilor, Ieremia, Eze-

chiel. Daniel.

Comentarii la "Noul Testament: Comen-
tariu! Ia Evanghelia dup loan, una din

cele mai extinse lucrri ale lui Chirii, având

un caracter speculativ i afirm identitatea

fiinei Fiului cu aceea a Tatlui i a
Duhului Sfânt, sfinirea i îndumnezeirea

omului prin lucrarea Duhului Sfânt,

omul devenind fiu al lui Dumnezeu dup
har. Comentariu la Evanghelia dup
Luca are un caracter mai mult practic

decât dogmatic (Coman). Comentariu la

Evanghelia dup Matei din care avem
doar fragmente. Comentariile chiriliene

însumeaz întreaga experien a colii

exegetice de la Alexandria, ilustrat prin

marii ei corifei: Origen*, Didim* cel

Orb, Sf. Atanasie* cel Mare.

Scrieri dogmatice i polemice contra

arienilor: Tezaurul despre Sfânta i cea
de ofunia Treime este o sintez a contro-

versei trinitare din sec. al IV-lea, ca o
replic împotriva arienilor. Despre Trei-

mea sfânt i deofiin* dedicat lui Ne-
mesius*. expunere sub forma unui dialog

cu prezbiterul Hermios a unor aspecte

doctrinare subtile privind raporturile

intertrinitare.

Scrieri dogmatice i polemice împotriva

nestorianismului: Contra blasfetniilor lui

Nestorie analizeaz critic o serie de pre-

dici ale lui Nestorie, în care acesta res-

pinge Sfintei Fecioare titlul de Theoto-

kos. Chirii mai abordeaz i aspecte ale

învturii hristologice. Despre credina

adevrat in Domnul nostru lisus Hristos,

adresat lui Teodosie II, dezvolt o hris-

tologie biblic plin de erudiie, prezen-

tat într-un limbaj clar i ales. Dou cri
Ctre regine, prima adresat surorilor

împratului, Arcadia i Mariam, cu-

prinde o selecie de texte din diveri scri-

itori i Prini ai Bisericii printre care i
Sf. Ioan Hrisostom. A doua carte este

adresat surorii mai în vârst a împratu-
lui, Pulheria, i soiei acestuia, Eudoxia.

Sunt discutate, ca în tratatul precedent,

raporturile dintre Tatl, Fiul i Duhul
Sfânt, raportul dintre cele dou firi, divi-

n i uman, în Hristos, unitatea absolut
a unei singure Persoane, erorile lui Nes-

torie, care susinea existena a doi fii i
unirea celor dou firi prin egalitate, dem-
nitate i autoritate, erorile lui Apolinarie,

care susineac omul dîn Hristos nu avea

logosul sau nous-ul, adic inteligena i
raiunea uman (Coman). 12 anatema-

tisme contra lui Nestorie sau Apologie

pentru cele 12 capitole contra episcopi-

lor orientali; Epistol ctre Evoptios îm-

potriva criticii lui Teodorei contra celor

12 capitole: Explicarea celor 12 capi-

tole; Apologie ctre prea evlaviosul îm-

prat Teodosie, în care autorul se apr
de acuzele care îi erau aduse de Nestorie

i partizanii tui. Contra celor ce nu vor

s mrturiseasc faptul ca Sf Fecioar
este Nsctoare de Dumnezeu; Dialog al

Sf Chirii cu Nestorie despre faptul c
Sfânta Fecioar e Nsctoare de Dum-
nezeu - Theotokos; Scolii despre întru-

parea Unuia-Nscut; Contra lui Teodor

i Diodor etc. Chirii scrie i o apologie
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cretin ar.tipgân, intitulat: Pentru

sfânta religie a cretinilor împotriva cr-

ilor nelegiuitului Iulian. în care respinge

cele trei cri ale lui Iulian Apostatul

îndreptate împotriva cretinilor, sub

titlul: împotriva gelifeemlor. Din lucrare

se pstreaz primele 10 cri în care au-

torul prezint relaia cretinismului cu

iudaismul i pgânismul i atac punctul

de vedere al lui Iulian care vedea în cre-

tinism un iudaism deczut cu un amestec

de elemente pgâne. Importana acestei

lucrri rezid în descrierea situaiei ten-

sionate existent la acea vreme în impe-

riul roman de rsrit. La aceste lucrri se

adaug omiliile pascale sau festale,

diverse alte omilii i corespondena lui

Chirii.

Numit de ctre Anastasie* Sinaitul în

încercarea de a-i defini locul în istoria

gândirii cretine, 'Pecetea Prinilor', Sf.

Chirii este fr nici un dubiu punct de

referin în procesul de formulare i
cristalizare a dogmelor Bisericii Orto-

doxe de pretutindeni. El aduce un suflu

nou în gândirea cretin atât prin ideile

sale, cât i prin metoda sa. cci pe lâng

referirile scripturistice, ca metod deja

împmântenit, el adaug argumente din

scrierile i învtura Prinilor Bisericii.

Aceasta nu este o metod inventat de el;

ea a fost folosit i mai înainte, în con-

textul permanentei referiri la tradiia

Bisericii. El realizeaz îns o adevrat

simbioz între cele dou autoriti -

Scriptur i Tradiie - furnizând în acest

fel un argument autoritativ unitar,

întreaga gândire teologic a lui Chirii

este supus unui proces de elaborare, de

reformulare i adâncire permanent.

Dac în primele sale scrieri nu putem

vorbi despre o teologie bine conturat,

treptat, în funcie de evoluia controver-

selor în care s-a angajat, sesizm o gân-

dire precis i nuanat aprofundat, pen-

tru a rspunde atacurilor ereticilor, dar i
pentru a da complexului doctrinar orto-

dox acurateea i expresivitatea necesare

demersului doctrinar dogmatic. Teologia

treimic preia o serie de elemente ata-

nasiene, îns modul de expunere este

mult mai elocvent i mai percutant.

Dumnezeu e o natur simpl, e unul i
unic în toate i prin toate, nu a primit

existena de la Sine Însui i nici de la

altul. El este venic, înaintea veacurilor,

fr schimbare i fr moarte, sâlluind

în lumina cea neapropiat. Este izvor al

înelepciunii i al vieii. Dei tim c El

exist, nu putem ti ce este El în natura

lui. Doar Dumnezeu se cunoate pe Sine

în mod desvârit; El cunoate lucrurile

din veci, direct i integral, nu pe cale

raional, analitic sau discursiv.

Dumnezeu necreat, nenscut i Tat are

un Fiu care este deoflin i coetern cu

El, nscut, înainte de toate veacurile, din

propria Lui fiin. Fiul se afl în Tatl,

având întregul chip al Tatlui, datorit

identitii de esen sau fiin. Prin Fiul,

Tatl a fcut veacurile, d fiin celor ce

nu existau cândva, umple cu via i cu

lumina divin i inteligibil pe toate ce n-au

via i lumin. Dup cum Fiul este chipul

desvârit al Tatlui, ca Unul care L-a

primit i îl are pe Tatl, tot aa, cel care a

primit chipul Fiului, adic Duhul, îi are

pe Fiul i pe Tatl. Care e în Acesta. Atunci

când Duhul ptrunde în noi, El ne face

asemenea la chip cu Dumnezeu. De aceea,

susine Chirii, formai fiind noi oamenii

dup Dumnezeu, prin pecetluirea cu

Duhul Sfânt, Duhul nu poate fi o crea-

tur, cci cum ar putea ceea ce este creat

s imprime chipul fiinei dumnezeieti i

s fac s struie în noi peceile firii

necreate? Sfanul Duh nu picteaz în om

aidoma unui zugrav Fiina divin, ca i

cum am fi strini de aceasta. Nu în felul

acesta ne duce la asemnarea cu Dum-
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nezeu, ci El însui fiind Dumnezeu i
purcezând din Dumnezeu, se imprim ca

în cear în inimile celor ce-L primesc ca

o pecete, în chip nevzut, repictând natu-

ra prin comuniunea i asemnarea cu EI,

spre frumuseea arhetipal i restituind

omului chipul lui Dumnezeu. Pentru a

apra i a da consisten doctrinei trini-

tare împotriva adversarilor arieni. Chirii

reine formula simbolului de credin de

Ia Niceea din 325.

Contribuia major a lui Chirii o regsim
în hristologia Iui i în învtura despre

Fecioara Mria ca Nsctoare de Dum-
nezeu. EI contureaz aceste structuri

doctrinare în controversa pe care o are cu

Nestorie. Doctrina propus de el este

acceptat i pecetluit ca ortodox la cel

de al treilea sinod ecumenic de la Efes

din 431. Chiar dac pe alocuri limbajul

su teologic a permis interpretri necon-

forme cu ortodoxia doctrinei, mai ales în

ceea ce privete definirea raporturilor

dintre cele dou firi în Hristos, atrgân-

du-i acuza de apolinarism sau nestona-

nism. Chirii rmâne stâlp al credinei i
cu adevrat 'Pecete a Prinilor'. De alt-

fel a fost nevoie de un nou sinod ecu-

menic care s defineasc în mod neechi-

voc aceast problem: în Hristos exist

dou firi unite într-o singur persoan
sau ipostas (Sinodul de la Calcedon din

451).

Migne. PG., 68-77; E. Schwartz, Acta con-

ciliorum oecumenicorum. Concilium univer-

sale Ephesinum* I, voi. 1-5 cuprinde majori-

tatea scrierilor anti-nestoriene; Versiunea

siriac a Comentariului la Evanghelia dup
Luca, în CSCO 70 ed. de J. B. Chabot, Paris

i Leipzig, 1912 i CSCO 140 de R. M.
Tonneau (trad. latin), Louvain, 1953; trad.

în român: Sfântul Chirii al Alexandriei,

Scrieri, trad. de D. Stniloae, în PSB, voi. 38

(1991), 39 (1992), 40 (1994) i 41 (2000);

Olimp N. Cciul, Anatematismele Sf. Chirii

al Alexandriei, Bucureti, 1931; A. Kerigan,

St Cyril ofAlexandria, Interpreter ofthe O/d

Testament, Rome, 1952; J. Liebaerl, Saint

Cyrille d'Alexandrie el l'arianisme, Les

sources ei la doctrine christologique du

'Thesaurus ' ei des 'Dialogues sur la Trinite \

Lille, 1943; G. Guidici, La dottrina deila

grazia nei Commentario ai Rom. di S. Cirillo

d'Alessandria, diss. Greg., Roma, 1951; W.

Bright, Cyrillus (7). art. în Smith-Wace, I, p.

763-773; Cross, Cyril, St., art. în ODCC, p.

369-370; Bardenhewer, Geschichte der

altkirchlichen Liieratur, IV, p. 22-74; Alta-

ner-Stuiber, 1980, p. 283-288, 339, 508; I. G.

Coman, Patrologie, 1956, p. 144-150; Idem,

III, p. 284-353 (bibliografie); Quastcn,

Patrolog)', III, p. 1 16-142 cu bibliografie.

CHIRIL AL IERUSALIMULUI (3 1 5-

386). episcop al Ierusalimului- începând

cu anul 348. Prinii si au fost cretini i
s-au strduit s-i dea o educaie sn-
toas i aleas. A fost hirotonit diacon de

ctre Macarie al Ierusalimului, iar preot

de episcopul Maxim II. Episcop a fost f-
cut de Acaciu, episcop arian i mitropolit

al Cezareei Palestinei. în anul 348. In le-

gtur cu numirea lui de episcop exist

oarecare semne de întrebare. Istoricul So-

zomen ne informeaz c Acaciu, episcop

arian, i Patrofîl, episcop semiarian, l-au

izgonit pe Maxim de pe scaunul episco-

pal nuniindu-l în locul lui pe Chirii. Acest

lucru ridic întrebarea: cum puteau un epis-

cop arian i unul semiarian s numeasc
un episcop dac acesta nu împrtea
doctrina lor eretic sau cel puin unele

preri sau opinii ale lor? Se tiec în rea-

litate Chirii nu se bucura de cinstire una-

nim în sânul membrilor marcani ai Bi-

sericii i a trebuit ca un sinod al Bisericii

s intervin pentru a clarifica situaia.

Astfel sinodul de la Constantinopol din

383, într-o scrisoare pstrat de Teodo-

ret*. precizeaz 'Noi recunoatem ca

episcop al Bisericii-Mame a tuturor Bi-

sericilor, al Bisericii din Ierusalim, pe
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prea venerabilul i prea-evlaviosul Chi-

rii, cel iubit de Dumnezeu i care a fost

ales odinioar în chip canonic de ctre

cei din provincie i care în diferite împre-

jurri a luptat contra arienilor
7

. Dup nu-

mirea pe scaunul episcopal al Ierusali-

mului a izbucnit un conflict deschis pen-

tru supremaie între Acaciu i Chirii,

acesta din urm pretinzând primatul

deoarece scaunul de la Ierusalim era apos-

tolic. Cearta a dus în cele din urm la exi-

larea de trei ori a lui Chirii. Prima dat a

fost depus de un sinod de la Ierusalim din

357, iar el se refugiaz Ia Tars. Este repus

în treapt în anul urmtor de sinodul de

la Seleucia, pentru ca dup doi ani Aca-

ciu s-l exileze din nou. Revine pe scaun

în 362, când Iulian se urc pe tronul im-

perial. Este din nou trimis în exil de îm-

pratul Valens, pentru o perioad mai în-

delungat, revenind dup moartea aces-

tuia în 378. Exilurile lui Chirii i vetile

neclare care îl priveau determin sinodul

de la Antiohia din 379 s-l trimit pe Sf.

Grigorie* de Nyssa s cerceteze situaia

Ia faa locului. Acesta aduce vestea c,
dei viaa Bisericii de la Ierusalim era

corupt din punct de vedere moral i
scindat în faciuni, credina ei era sn-
toas. Chirii particip la sinodul II ecu-

menic de la Constantinopol din 381,

când, pentru a-i dovedi ortodoxia cre-

dinei, întrucât el criticase termenul de

homoousion ca fiind conceput de oa-

meni, i se cere s-i dovedeasc ortodo-

xia credinei. Astfel Chirii recit simbo-

lul de credin al Bisericii din Ierusalim

care coninea acest termen. Se stinge din

via în anul 386.

Departe de a putea fi comparat cu marii

scriitori cretini, Chirii rmâne totui unul

dintre cei mai de seam catehei ai Bi-

sericii, opera sa, mai restrâns ca dimen-

siuni, fund pe msura capacitilor sale.

De la el au rmas 24 de cateheze care

formeaz un ciclu complet de cuvântri

adresate catehumenilor, ca mijloc de pre-

gtire pentru primirea tainei Sf. Botez.

De la procatehez i pân la cateheza a

24-a, asistm la desfurarea unui proces

de învmânt religios în care predomin

elementul i atitudinea didactic (Co-

man). Catehezele 1-18 au fost rostite în

perioada Postului Mare în vederea preg-

tirii catehumenilor care urmau s pri-

measc botezul de Sf. Pati. Celelalte ca-

teheze, numite cateheze mistagogice, au

fost adresate neofiilor în sptmâna Pa-
tilor. Importana acestor cateheze rezid

în faptul c ele ne dezvluie practica inst-

ruirii i a iniierii în învtura cretin în

sec. IV. Pe lâng cateheze, de la Chirii

mai avem o scrisoare ctre împratul

Constanii relatând despre artarea Ia 3

mai 351, orele 3, la Ierusalim, a unei cruci

luminoase care se întindea de la Gol-

gotha i pân Ia muntele Mslinilor. Cru-

cea a putut fi vzut timp de câteva ore.

Omilie la Slbnogul de la Scldtoarea
Vitezda scris de Chirii pe când era preot.

Omilia conine asemnri mari cu cate-

hezele. Din celelalte omilii ale sale au

supravieuit fragmente, iar cîteva omilii,

printre care Omilia la srbtoarea lui

Hypapante i alte scrieri îi sunt greit

atribuite (Quasten).

O analiz atent a scrierilor lui Chirii ne

atrage atenia asupra ortodoxiei teologiei

sale, ceea ce ne face s punem sub sem-

nul întrebrii arianismul care i-a fost

atribuit.

Exist un singur Dumnezeu, nenscut,

fr început, neschimbat, întotdeauna

identic cu Sine însui, puternic i, dei

are multe nume, fiina Sa este uniform.

In diferite lucrri ale Dumnezeirii, El

este unul i acelai, omniprezent, identic,

însuirile Sale sunt egale ca putere i
funcioneaz simultan. El este în între-

gime ochi, în întregime auz, în întregime
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minte. înelege i cunoate integral, având

însuirile în gradul maxim. Noi nu-L
putem cuprinde cu mintea. Dumnezeirea

este alctuit din trei: Tatl, Fiul i Duhul
Sfânt. Tatl nu a devenit Tat prin schim-

bare de voin, ci are aceast vrednicie

înainte de orice fiin, de orice simire,

înainte de toi vecii. Dumnezeu nu e Tat
nici prin patima carnal, nici prin împre-

unare, nici prin netiin, nici prin ema-
naie, nici nu s-a schimbat nici nu s-a

micorat. El e Tat desvârit i a nscut
Fiu desvârit. Fiul e Unul, Dumnezeu
nscut din Dumnezeu, Via nscut din

Via, Lumin nscut din Lumin, ase-

menea în totul Celui care L-a nscut mai
presus de orice înelegere i înainte de
toi vecii. Fiul nu trebuie desprit de Ta-

tl i nici confundat cu el, cum fac sabe-

lienii, care cred în filiopaternitate. Fiul

are multe nume. El este Cuvântul divin,

Logosul divin creator al fiinelor raio-

nale; Miel, ca unul care curete lumea
de pcate prin cinstitul Lui sânge. E nu-

mit Hristos sau Uns fiindc a fost uns de
Tatl din venicie spre arhierie supra-

omeneasc. Cu toate c are multe nume,
Hristos e o singur persoan i dei se

face tuturor toate, a rmas identic cu Sine

dup fire. Dei nu folosete termenul de
homoousion, în catehezele sale Chirii

afirm fr echivoc: 'S nu zicem nicio-

dat: era un timp când Fiul nu exista',

afirmaie care îl scoate în afara oricror

suspiciuni de arianism. Sf. Duh este unul

singur i Mângâietor. Nu exist un al doi-

lea Duh Sfânt. El triete, cuget i sfin-

ete toate câte au fost create de Dum-
nezeu prin Hristos. Duhul Sfânt este cin-

stit împreun cu Tatl i cu Fiul, iar în Sf.

Botez e cuprins în Sfânta Treime. Bote-

zul este prtia în moartea i învierea lui

Hristos prin imitare i chip; este 'pecetea

sfânt netears', iar apa botezului este
fcap purttoare de Hristos', deoarece

Hristos a împrtit dulceaa dumnezeirii

sale apelor atunci când S-a splat în apa
Iordanului. Doctrina euharistic este deo-

sebit de clar. Chirii afirmând mult mai

clar prezena real a lui Hristos în Euha-

ristie. Prezena real este efectuat prin

prefacerea substanei elementelor, iar

prefacerea are loc prin lucrarea Duhului

Sfânt care preface pâinea i vinul în

Trupul i Sângele Mântuitorului. Chirii

este primul teolog care numete jertfa

euharistic 'jertfa prea înfricotoare'.

Migne. P.G., 33, 331 -l 180; J. Quasten, Cate-

chesae mystagogicae, F. R, 1935, p. 69-1

1

1;

F. L. Cross, St. Cyril ofJerusalem. Lectures

on the Christian Sacraments. The Protoca-

techeses and the Five Mystagogical Ca-
techeses, 8 PCD, London, 1951; D. Fecioru,

Sf Chirii al Ierusalimului, Catehezele, partea

I, partea II, în Izvoarele Ortodoxiei, nr. 6-7,

Bucureti, Institutul Biblic i de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Române, 1943; E. H.

Gifford, Cyril of Jerusalem, London, 1893;

C. Viorel, Catehezele Sf Chirii al Ierusa-

limului ca izvor pentru istoria cu/tufui cre-

tin, în S.T., 12, 1960, p. 161-176; E. J.

Cutrone, Cyrit's Mystagogical Catecheses

and the Evo/ution of the Jerusalem Ana-

phora. Or. Chr. P. 44, 1978; E. Venables.

Cyrillus (2), art. în Smith-Wace, I, p. 760-

763; Cave, Historia Liieraria, I, p. 211, 212;

Cross, Sf. Cyril. art în ODCC, p. 369;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 312-313 cu biblio-

grafie; Quasten, Patrology, III, p. 362-377 cu

bibliografie; I. G. Coman, III, p. 536-567.

CHIRIL DE SCYTHOPOLIS (sec.

VI), monah i hagiograf. S-a nscut la

Scythopolis, vechiul Bethshan, în prima

parte a sec. VI, unde prinii si men-
ineau un cmin pentru clugrii cltori.

Intr în mnstire la vârsta de 16 ani. în

543 este tuns în monahism, dup care se

îndreapt spre Ierusalim, unde Sf. loan

Tcutul încearc s-l conving s rmân
în mnstirea sa. Chirii se retrage îns pe
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malurile Iordanului pentru a duce viaa

de anahoret. în 544 revine i se stabilete

la mnstirea Sf. Euthimie. Datorit con-

troversei origeniste, comunitatea se

destram, iar el se aaz la Noua Lavr

Sf. Sava. Aici purcede la redactarea vie-

ilor celor apte mari starei palestinieni:

Vita Euthimi (f 473); Vita Sabae (t 532);

Vito Joannis Siletitiarii (t 558); Vita

Cyriaci (t 556); Vita Thedosii (t 529):

Vita Theognii (t 522) i Vita Ahramii (t

577). Este vorba de cele mai remarcabile

biografii de acest gen, de interes deosebit

pentru istoria Bisericii i a vieii mona-

hale în Rsrit din sec. VI. Fiind redac-

tate în greaca vorbit, ele prezint interes

i pentru cercetrile filologice. Sub influ-

ena lui Chirii un anonim a redactat, în

sec. VI, Viaa Sf. Haritan (f 350), fonda-

torul monahismului palestinian.

Migne, PG, 114, 595-534; ed. crit. E.

Schwartz, Kyrillos von Skxnhopolis. în TU

49, 2, 1939; A.-J. Fcstugiftrc, O.P., Les

Moinesd'Orient, lll.part. 1-3, 1962-1963; E.

Venables, Cyrillus (13), art. în Smith-Wace,

I, p. 774; Bardenhewer, V, p. 124-130;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 241; 1. Hausherr,

S.J., în Dict. Sp.. II, 1953, col. 2687-2690;

Cross, Cyril o/Scythopolis, în ODCC, p. 370.

CHROMATIUS DE AQUILEIA (f

407), episcop de Aquileia, vicar i succe-

sor în scaun al episcopului Valerian (m.

388). S-a nscut în Aquileia, unde a slu-

jit ca preot în perioada în care au locuit

aici Rufin* i leronim*. Particip la sino-

dul de la Aquileia din 381, când se pune

capt controverselor ariene în Apus, el

fiind deosebit de activ în lupta împotriva

arianismului. A purtat coresponden cu

personalitile de seam ale vremii:

Ambrozie*, leronim i Rufin. încearc s
medieze între Rufin i leronim în disputa

origenist. La rugmintea Sf. loan* Hri-

sostom, care fusese depus în 404, de a

interveni pe lâng împ. Honoriu, Chro-

matius face diligenile de rigoare, dar

fr succes. Chromatius îl convinge pe

Rufin s traduc în latin Istoria bise-

ricesc a Iui Eusebiu. De altfel Rufin îi

dedic lui traducerea acestei lucrri. In

urma controversei izbucnite datorit tra-

ducerii tratatului lui Origen, De princi-

piis, Rufin se retrage la Aquileia unde

rmâne pân la moartea lui Chromatius.

Ctre sfâritul vieii, el a avut de întâm-

pinat o serie de greuti cauzate mai ales

de invazia goilor. Corespondena sa s-a

pierdut, îns au fost descoperite 45 de

omilii i un tratat la Matei.

Migne, PL, 29, 247-436; A. Hoste, CCL, 9,

1957, 371-447 cu bibliografie la zi; R. Etaix,

J. Lemarfc, CCL, 9A, 1974, 9A suppl. 1977;

H. Tardift în S.Ch., 154. 164 (1969. 1971

text i trad. francez); J. Lemarte, Chroma-

tiana. Status quaestionis. RSLR, 17, 1981, p.

64-76; Bardenhewer, III, p. 548 i urm.;

Cross, Chromatius, art. în ODCC, p. 283;

Quasten, Patrology, IV, p. 57, cu bibliografie

selectiv; B. Sluder, Chromaiius d'Aquilee,

în DECA, p. 476.

CHRONICON EDESSENUM, Cronica

edessenian sau de la Edessa, scris dup
anul 540. Ea trateaz evenimentele isto-

rice începând cu anul 133 î.d.Hr. i pân
în 540 d. Hr., concentrându-se în special

asupra istoriei Edessei. Uneori sunt date

informaii importante pentru istoria cre-

tin i din Apus. Autorul a fost cleric cu

simpatii nestoriene. Informaiile au fost

preluate din documente antiohiene, dintr-o

istorie pierdut a perilor i din arhivele

edesseniene (L. Hallier). Cronica s-a ps-

trat într-un singur manuscris, adus de !a

Mnstirea Sf. Fecioar Mria din de-

ertul Nitrian i se afl în Biblioteca de la

Vatican.
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J. S. Assemani, Bibliotheca Orienta/is, I,

1719, p. 387-417 (text siriac); L. Hallier, în

TU. IX, 1892, (ediie critic cu trad. în ger-

man); I. Guidi, în CSCO, 1903, (trad. în lat-

in); Baumstark, Geschichte der syrischen

Literator, 1922, p. 99 i urm.; Cross, Chro-

niccn Edessenum, art. în ODCC, p. 283-284.

CHRYSIP (410-478). scriitor bisericesc.

Originar din Capadocia. Vine la Ieru-

salim în compania frailor si, Cosrna i
Gabriel, i se altur comunitii mona-

hale de la Lavra Sf. Eutimie, A fost hiro-

tonit preot de Anastasie, episcop de Ie-

rusalim, iar dup 455/6, este numit

stavrophylax sau pzitor al Sf. Cruci din

Biserica Sf. Mormânt fi sunt atribuite: o

omilie închinat Fecioarei Mria i alte

trei panegirice pentru Teodor Tiron, Sf.

Arhanghel Mihail i Sf. loan Botezto-

rul. Hristologia lui Chrysip se înscrie pe

linie calcedonian.

M. Jugie, în PO, 19, 336-343; CPG, 6705; R.

Caro, La homiletica mariana griega, Marian

Library Studies, 3, Daylon, 1971, p. 21 1-226;

L. Perrone, La Chiesa di Palestina e te con-

troversie cristologiche, Brescia. 1980, p.

227-228 i 51-52; Altaner-Stuiber, 1980, p.

240; Cross, Chrysippus. în ODCC, p. 285 cu

bibliografie.

CHRYSOLOGUS, PETRU (400-450),

episcop de Ravenna i mare predicator,

adeseori comparat cu Sf. Ioan *Hrisos-

tom. A predicat pentru prima dat în

prezena împrtesei Galla Placida, care

l-a apreciat în mod deosebit i ca urmare

l-a sprijinit în toate aciunile sale. De la

el s-a pstrat un numr de 176 de predici,

despre care E. Venables nu are prea

multe cuvinte de laud, insistând asupra

stilului steril, care nu face deloc apel Ja

sentiment. Probabil, spune el, nu coni-

nutul predicilor sale i-a adus faima de

care s-a bucurat, ci maniera în care Ie-a

expus i vocea sa. Temele abordate sunt

îndeobte preluate din Evanghelii, cu

puine excepii. In afar de predici, cele-

lalte scrieri ale sale s-au pierdut aproape

în totalitate. Intr-o scrisoare pe care o
trimite lui Eutihie (449), el înclin în

favoarea ereziarhului, dei, într-un para-

graf oarecum izbitor, afirm necesitatea

aderrii în materie de credin la înv-
tura Bisericii universale, exprimat în

Tomosul lui Leon, urma în scaunul lui

Petru. Petru Chrysologus decedeaz în

anul 450, dup cum reiese din scrisoarea

37 a lui Leon. adresat succesorului su.

MignQ, PL, 52, 9-680; PLS, IU, Paris, 1963,

col. 153-183; E. Venables, Chrysologus

Petrits, ari. în Smith-Wace, I, p. 517-518; A.

Olivar, Los Sermones de San Pedro Criso-

logo. Scripta et Documenta, XIII, Mont-

serrat, 1962; Bardenhewer, IV, p. 606-610;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 458; Cross, Chryso-

logus, Peter
y în ODCC, p. 285.

CIPRIAN, (t 258), dup numele su
complet CAECILIUS CYPRIANUS
QUI ET THASCIUS. Al doilea mare

teolog african, nscut la Cartagina între

anii 200-210, cel mai posibil, anul 210

(Monceaux). Numele de Caecilius l-a

luat de la preotul care l-a încretinat, în

jurul anului 245. La data încretinrii

sale, Ciprian era deja cunoscut în cer-

curile culte, ca profesor de retoric. Nu s-au

pstrat pledoariile sale din perioada

pgân. Primele sale scrieri dezvluie
totui un talent oratoric deosebit i o cul-

tur aleas. Dei nu l-a cunoscut personal

pe Tertullian, acesta a devenit punctul

principal de referire pentru Ciprian ca

teolog. La scurt vreme dup convertire,

el este hirotonit preot, iar la sfâritul anu-

lui 248 sau începutul anului 249, este

numit episcop în Cartagina, 'prin vocea

poporului' i împotriva voinei unui grup
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de preoi în vârst, printre care un oare-

care Novatus. Dup numai un an de la

numirea sa ca episcop, izbucnete perse-

cuia lui Decius (250). Ciprian se refu-

giaz, îns menine prin mesageri strânse

relaii cu pstoriii si. Revine la Carta-

gina dup persecuie, în 251, aflând c
muli cretini s-au lepdat de credin
sacrificând zeilor, aa numiii lapsi. sau

i-au procurat libefli pacte, document

oficial din partea autoritilor pgâne,
certificând c posesorii lui au sacrificat

zeilor, chiar dac în realitate nu au fcut

acest lucru. întrucât reprimirea acestora

în Biseric se fcea cu prea mare uu-
rin, Ciprian se opune, ba mai mult,

dou sinoade locale din Cartagina (25 1 i
252) impun condiii mai severe, hotrând

ca reintegrarea s se fac dup o perioad

mai îndelung i peniten, în funcie de

gravitatea fiecrui caz în parte, preoia

fiindu-Ie interzis. Molima care a izbuc-

nit în Cartagina în anul 252^ considerat

ca pedeaps pentru faptele cretinilor i
criza provocat de problema rebotezrii

schismaticilor, înrutesc situaia. Bise-

rica de la Roma considera c botezul

putea s fie svârit nu numai de un

membru al Bisericii ci i de ctre un ere-

tic. Acest lucru era neacceptat la Carta-

gina, unde botezul ereticilor era respins.

Tertullian însui consider un astfel de

botez ca fiind nevalid, iar un sinod din

Cartagina, din 220, la care au participai

episcopii africani i num id icni i cele din

255 i 256, reafirm acest punct de

vedere. Papa tefan (254-257), încearc

s-1 determine pe Ciprian s-i schimbe

poziia. Acesta rmâne ferm pe poziie,

susinând c botezul este valid dac el s-a

fcut sau se face în numele adevratului

Dumnezeu i al adevratului Hristos,

Ereticii, dei folosesc aceeai formul ca

ortodocii, totui, ei boteaz de fapt în

numele altui Dumnezeu i altui Hristos

decât ortodocii. Papa tefan amenin
cu excomunicarea. Tensiunea dispare fr
nici o consecin deoarece izbucnete o

nou persecuie a cretinilor sub Vale-

rian. Papa tefan moare ca martir pentru

credin, iar Ciprian este exilat i cutat

pentru a fi arestat. în cele din unn este

prins i decapitat nu departe de Cartagina

în ziua de 14 septembrie 258, devenind

primul episcop martir din Africa.

Ciprian a lsat în urma sa o oper variat,

tratând în special probleme privind edu-

caia, disciplina, moravurile i practica

bisericeasc dar i unele teme apologe-

tice sau doctrinare. Ea se împarte în dou
mari categorii: tratate i scrisori. S-au

pstrat dou liste aJe scrierilor sale, care

s-au bucurat de o larg popularitate,

a. Tratate: Ad Donatum, cea mai veche

scriere a lui Ciprian, redactat sub forma

unui monolog, dup convertirea sa la

cretinism i adresat lui Donatus„ un

prieten, care a îmbriat i el credina

cretin. El descrie aici lucrarea minu-

nat a harului divin prin convertirea sa.

Unele paragrafe amintesc de Confesiu-

nile Fer. Augustin. De habitu virginum -

Despre inuta fecioarelor, vorbete de-

spre necesitatea îmbuntirii disciplinei

religioase, chemând tinerele femei la o

via de puritate, sobrietate i castitate.

De lapsis - Despre cei czui, redactat

dup persecuia lui Decius, abordeaz

situaia dramatic a cretinilor dup ex-

periena zguduitoare a persecuiei i pro-

blema reprimirii lor în sânul Bisericii. De
catholicae Ecclesiae unitate - Despre

unitatea Bisericii universale, reprezint

un prim tratat de ecclesiologie din antichi-

tatea cretin. Unitatea Bisericii rezid în

unitatea originii ei i este pstrat de uni-

tatea episcopatului, acelai în toat Bise-

rica. Apostolii chemai de Mântuitorul

sunt egali în cinstire i putere. El îns a

ales pe unul dintre ei, pe Petru, care este
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asemenea în cinstire i putere cu ceilali

apostoli, deoarece 'începutul purcede din

unitate, pentru ca Biserica lui Hristos s
se poat manifesta ca fiind una\ Nu este

vorba aici de primatul petrin, ci doar de

dorina de a sublinia unitatea fundamen-

tal a Bisericii. Textul lui Ciprian este

clar în aceast privin. In afara Bisericii

nu exist mântuire; 'Nu II poate avea pe

Dumnezeu de Tat, acela care nu are Bi-

serica de marn'. Adaosul privind pri-

matul lui Petru din capitolul al IV-lea,

este o interpolare târzie. De dominica ora-

tione - Despre rugciunea domneasc,
bazat pe tratatul lui Tertullian De ora-

tione, este o explicare a Rugciunii

domneti. Ad Demetrianum este o replic

la atacurile unui oarecare Demetrian care

considera c toate calamitile ce s-au

abtut asupra Cartaginei sunt pedeapsa

zeilor asupra cretinilor pentru c acetia

nu li se mai închin. Trata corupia din

cadrul societii i statului i a superstii-

ilor care macin religia adevrat. De
mortalitate - Despre moarte, o scrisoare

pastoral în timpul molimei care a lovit

Cartagina, de îmbrbtare a cretinilor,

subliniind credina i sperana în nemu-

rire i rsplata vieii venice. De opere ei

eleemosynis - Despre fapta bun i mi-

lostenie, dezvolt necesitatea faptelor

bune i a celor de milostenie ca urmare a

suferinelor cauzate de aceeai molim.
De bono patientiae - Despre foloasele

rbdrii, un tratat care preia multe din

ideile lui Tertullian (De patietitia). De
zelo et livore - Despre gelozie i pizm
corn p leteazâ tratatu I Despre foloasele

rbdrii i subliniaz consecinele ne-

faste ale geloziei, invidiei i urii prezen-

t în lumea bisericeasc. Ad Fortwiatum

sau Ad Fortanatum de exhortatiotie mar-

tyrii -Ctre Fortunat, îndemn la martiriu,

un compendiu scripturistic, care are

drept scop întrirea cretinilor în faa

persecuiilor, scris la cererea unui oare-

care Fortunat. Nu se tie la care din cele

dou persecuii, a lui Decius (250-251)

sau a iui Valerian (257) se refer textul.

Tratatul este important i pentru istoria

vechilor traduceri ale Sf. Scripturi în la-

tin. Ad Quirinium tesiimoniorum lihri

tres - Ctre Quirinius trei cri de mr-
turii, cea mai de seam lucrare a lui Ci-

prian, în care argumenteaz pe temeiuri

scripturistice abundente istoria mântuirii,

credina i mântuirea în Hristos. Quod
idola dii non sint - C idolii nu sunt zei,

intitulat adeseori, De idolorum vanitate,

demonstreaz netemeinicia credinei în

zei, care sunt fie personaje umane zeifi-

cate, fie figuri monstruoase sau duhuri

care 'toarn falsul peste adevr'. Exist

doar un singur Dumnezeu, conductor al

lumii care pe toate le poruncete prin

Cuvântul Su, le chivernisete cu rai-

unea Sa, le desvârete prin puterea Sa.

b. Scrisorile, în numr de 81, au impor-

tan deosebit pentru cunoaterea vieii

religioase i a evenimentelor istorice ale

vremii. Multe din scrisorile Iui Ciprian

au stat la baza elaborrii canoanelor pen-

tru disciplina bisericeasc. De impor-

tan este scrisoarea sa ctre Firmilian*

al Cezareei, în care argumenteaz împo-

triva valabilitii botezului ereticilor. Din

totalul de 81 de scrisori, 65 sunt scrise de

Ciprian;, 13 adresate lui, iar 3 au desti-

natar i expeditor necunoscui.

Ciprian nu a elaborat un sistem doctrinar

i nici nu a abordat teme de doctrin

decât tangenial sau când a fost nevoie.

Discernem totui elementele unei teolo-

gii cretine de mare valoare. Pentru el,

exist doar un singur Dumnezeu care este

întreit: Tatl, Fiul i Duhul Sfânt. Tatl e

cauza primar i adevratul Creator. El

este Tatl Mântuitorului nostru lisus

Hristos, un Tat sever ca stpân i cu pu-

tere nelimitat de nimic. Fiul, a doua per-
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soan a Treimei, e UnuJ-Nscut i îne-

lepciunea lui Dumnezeu, prin care toate

au fost create. El e Cuvântul Iui Dum-
nezeu, mâna lui Dumnezeu. îngerul lui

Dumnezeu, Dumnezeu Însui. Mai ales

El este Mântuitorul nostru, lumintor i
mântuitor al neamului omenesc. A treia

persoan a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, e

pus în legtur cu credina, cu harul i
efectele harului. Sfinenia vine de la Duhul

Sfânt. Tot ceea ce se svârete în Bise-

ric este prin Duhul Sfânt; Biserica însi
e lucrarea Duhului Sfânt.

Botezul este prima tain a Bisericii prin

care se împrtete harul, care spal pca-

tul strmoesc i toate celelalte pcate,

facându-ne fii ai lui Dumnezeu. Sf. Ci-

prian vorbete despre Sfânta Euharistie

în contextul controversei sale cu hydro-

parastaii. Pentru el. pâinea î vinul sunt

elementele euharistice care se prefac cu

adevrat în Trupul i Sângele Mântuito-

rului. Apa înseamn poporul, iar ames-

tecul acesteia cu vinul euharistie sem-

nific unirea poporului cu Hristos, inte-

grarea mulimii credincioilor în Acela în

Care cred. Sf. Euharistie este comuniune

i unire.

Biserica este, în viziunea lui Ciprian,

centrat pe ideea de unitate. Valoarea,

tria i frumuseea Bisericii rezid în uni-

tate, iar unitatea Bisericii este unitatea

credinei. In acelai timp, unitatea Bise-

ricii se bazeaz i pe unitatea episcopatu-

lui. Acesta este unu, la care particip în

mod solidar fiecare episcop. Ciprian este

important mai ales pentru viaa moral
cretin, el elaborând problema unor vir-

tui ca rbdarea, curia, milostenia, lupta

contra pizmei, geloziei etc.

Doctrina lui Ciprian este, în general orto-

dox, fiind bazat pe Sf. Scriptur i pe

concepiile ortodoxe ale lui Tertullian* i
Minucius Felix*. Originalitatea lui se re-

gsete în doctrina moral i social, mai

mult decât în cea teologic propriu-zis.

Migne, P.L, 4; ed. critic: W. Harei, CSEL,

III, 3 voi., 1868-1891; J. Wordsworth, Otd-

Latin Bihlical Texts, nr. II, Oxford, 1886. in

App. 2, 1 23- 1 32:Catalogue ofCyprian mamt-

scripts at Oxford: E H. Blackney, Cyprianus

de unitate ecclesiae, text and translation,

London, 1929; trad. în engl. R. E. Wallis,

ANL, 8; ANFi 5; L. Bayard, Si. Cyprien,

Conespondence, text £tabli et traduit. Paris,

1925; Al. Io Moroianu, Cyprianus Thascius

Caecilianus, Despre purtarea fecioarelor i
Despre gelozie i pizm, Tez de licen.

Bucureti, 1906; G. Alexe, Cyprianus Thascius

Caecilianus, Ad Demetrianum, Tez de

licen. Bucureti. 1909; Ilie T. Lungu.

Cypriamjs Thascius Caec iiianus, Despre

unitatea Bisericii i Despre fapta bun i
milostenie. Tez de licen, Bucureti; Pr.

Matei Pâslaru. Scrieri ales din operele Sf
Ciprian (Despre rugciunea domneasc),

voi. I, BPB, 1, Râmnicu Vâlcea, 1935; Idem,

Sf Mucenic Cyprian I, Despre rugciunea

domneasc, adic, explicarea rugciunii

<Tatl nostru>, în BPB, pentru popor, I, R.

Vâlcea, 1937; David Popescu, Sf Ciprian,

Ctre Donatus. Despre unitatea Bisericii

ecumenice, Despre rugciunea domneasc,

Despre gelozie i invidie, în PSB, 3.

Bucureti, 1981; Mgr. Freppel, St Cyprienet

l'Eglise d'Afrique au III~e siecle, lll-e £di-

iion. Paris, 1890; H. Dumitrescu, Ciprian,

viaa, opera i doctrina sa, Tez de licen,

Bucureti, 1895; P. Monceaux, Saint

Cyprien, ev^que de Carthage, lll-e £dtition,

coli. <Les Saints>, Paris, 1927; Barden-

hewer, Geschichte der aitkirchiichen Lite-

retur* H-e Auflage, Freiburg im Breisgau,

1914, II, 442-517; A. Harnack, Dos Leben

Cyprians von Pontius. Dre erste christiliche

Biographk (TU. 39» 3), LeLpzig, 1913; I.G.

Coman, între rbdare i nerbdare la

Tertullian i Sf Cyprian, extras din 'Pstorul

Ortodox'. XXVI, nr. 4-6; Curtea de Arge,

1946; J. Ludwig, Der heilige Mrtyrer-

bischof Cyprian von Karthago. Ein Kultur-

gesehichtJiches und theologisches Zeitbild
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ans cler afrikanischen Krrche des 3. Jahr-

hundersts, Munchen, 1951; L. Bayard, Le

latin de St. Cyprien, Paris, 1902; I. G.

Coman, Chipul Sf. Ciprian în panegiricile Sf.

Grigorie de Nazianz i Prudeniu, S.T., 196 1,

363-372; Idem, II. p. 85-159; E. W. Benson,

Cyprianus Thascius Caecilius, art. în Smith-

Wace, I, p. 739-755; Cross, Cypricm, St,

ari. în ODCC, p. 368; I. G. Coman, Pa-

trologie, 1956, p. 83-87: Idem, II, p. 85-158;

Cayr6, I, p. 244-257; Altaner-Stuîber. 1980,

p. 171-181; Quasten, Patrology, II, 340-383

cu bibliografie.

CIPRIAN POETUL. Despre el se crede

c a fost preot i a trit în Galia în prima

parte a sec. V. Este autor al Heptateu-

hului, o lucrare în versuri prezentând pri-

mele apte cri ale Vechiului Testament,

dup cum urmeaz: Facerea în 1498 ver-

suri. Ieire 1338 versuri; Levitic 309 ver-

suri; Numeri 777 versuri; Deuteronom

\& \ersun: Iosua 585. versuri i Jude-

ctori 760 versuri. Ciprian este familia-

rizat nu numai cu poei clasici latini

(Horaiu, Ovidiu, Persius i Catul lus), ci

i cu poei crelini (luvencus*. Pruden-

tius (i Paulin* de Nola). Datorit cu-

notinelor sale, acurateii doctrinare, lip-

sei elementelor mitologice i datei la care

aceast lucrare a fost scris, s-a sugerat

c Ciprian este cel cruia Ieronim îi adre-

seaz scrisoarea 140 (Brewer). Tot lui îi

sunt atribuite, îns fr certitudine: Ora-

tiones, dou rugciuni întâlnite în manu-

scrise sub numele Orutiones Cypriani i

Caena Cypriani, o parodie, care s-a

bucurat de mare popularitate în evul

mediu, scris în proz axat pe trsturile

specifice ale unor personaje biblice. La

acestea se adaug: De Sodoma i De
Jona, puse sub numele lui Ciprian de

Cartagina sau Terul lian, i un poem în

85 de hexametri: Cypriani ad quendam

senatorem ex chrisliana religione ad ido-

iovum cultum conversîwn, care relateaz

despre un senator care, nemulumit de

cretinism, îmbrieaz cultul zeilor

pgâni.

Mignc, P. L. S„ III, 1151-1245; P. L., 5,985-

990; P. L.,4, 1007-1014; P. L., 2, 1159-1162;

1166-1172; P. L., 2, 1163-1166; R. Pieper,

CSEL, 23, 1891: W. Harei, CSEL, 3, 3,

1871, p. 144-151; Idem, p. 289-301; R.

Pieper, CSEL, 23, 1891, p. 212-226; Idem, p.

227-230; F. Vernet, Cyprien, poet iialien ou

gallo-romain, vers t'cm 400, în DTC, 3, 1923,

col. 2470-2472; A. Sutzenberger, Der Hep-

tateuch des gallischen Dichters Cyprianus,

Zweibriicken, 1903; H. Brewer, Ober den

Heptateuchdichter Cyprian und dte Caena

Cypriani, Zk Th. 23, 1904. p. 92-115; W.

Hass, Studienzum Heptateuchdichter Cyprian,

Berlin, 1912; Altaner-Stuiber, 1980, p. 411;

Quasten, Patrology, II, p. 371 i urm.; Idem,

III, p. 312-317. cu indicaii bibliografice.

CIPRIAN DE TOULON (t 549),

episcop de Toulon. A fost ucenicul Iui

Cezar de Arles care îl hirotonete epis-

cop de Toulon înainte de 515. Este

autorul Vieii lui Caesarius* Alenatensis.

Activ în combaterea semipelagianisrnu-

lui, particip la sinoadele de la Arles

(524), Valencia (529) i Orange (Orleans)

din 541 . De la el s-a pstrat i o scrisoare

adresat lui Maxim de Geneva din care

aflm c el cunotea Te Deurn-ul Iui

Niceta de Remessiana, i prin care se

apr de acuza ce i-a fost adus de

theopaschism.

Migne, PL, 67, 1001-1024; ed. crit.: B.

Krusch, în MGH, Scriptores Rerum Mero-

vingicarum, III, 1896, p. 433-501; W,

Gundlach, în MGH, Epistolae, III, 1892, p,

434-436; S. Cavallin, Literarhistorische und

text-kritische Studfen zur Vita S. Caesarii

Arelatensis, Lunds Universitets Ârsskrift,

N.F., Avd. 1, BD. XXX, nr. 7, 1934; Cross,

Cyprian, Si, ODCC, p. 369; V. Saxer,

Cyprien de Toulon, în DECA, I, p. 607.
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CIRCUMCELLIONII (sec. IV-V),

membri ai unei micri rebele donatiste,

activ preponderent în Numidia i Mau-
ritania în sec. IV i începutul sec. V. Nu-
mele a fost dat de opozanii lor catolici,

datorit obiceiului pe care îl aveau de a

înconjura locuinele acestora (circum

cellas). Ei se autointitulau 'agonistici',

atlei, lupttori. Solicitrile lor au fost

pentru început de tip economic i social.

In timp se altur donatitilor. Ei repre-

zentau spiritul apocaliptic al martirilor

donatiti, fcând uz de violen în reven-

dicrile lor. Strigtul lor de btlie era:

laiutes Deo, însoit de rcnetul de leu.

Mormintele circumcellionilor erau cen-

tre de pelerinaj. Acetia comercializau

relicve adevrate sau false de sfini i se

considerau 'mrturisitori' i "martiri*. în-

cercrile autoritilor civile de a suprima

aceast micare nu a avut succes prea

mare, ea dinuind pân în sec. V.

Optatus, De schismaie donatistarum* III, 4;

Augustin, Contra Gaudeniium, 1,28, 32; F. C.

Frend, The DonatJs/ Church. A Movement of

Protest in Roman North Africa, 1952 cu bi-

bliografie: Idem, Circumcellions and Monks,

în JTS, NS, XX, 1969. p. 542-549; Idem,

Circoncetlions, în DECA, I. p. 493-494;

Cross, Circi/mceifions^ în ODCC, p. 294.

CLAUDIANUS (f 404), poet. S-a ns-
cut i a fost educat la Alexandria în

Egipt. în anul 394 sosete la Roma. A
devenit poetul de curte a lui Honoriu. A
stpânit în mod egal tainele limbilor

greac i latin, de aceea a scris în am-
bele limbi. Datorit culturii sale i a ver-

sului su ales, a fost considerat ca egal al

lui Vergi lin i Homer. Pe lâng poezia de

inspiraie profan, Claudianus a scris i
poezie de inspiraie cretin: dou epi-

grame în greac având un total de 1 5 ver-

suri: o epigram întrucâtva ironic, inti-

tulat In Jacohwn magistrum ecpiUum:

Miracula Christi i De Salvatore. Se pare

c Miracula Christi nu îi aparine. Nu se

tie dac Claudianus a fost sau nu cretin.

Cu toate acestea poemul su. De Salva-

tore sau Carmina paschale conine ele-

mente interesante de doctrin hristolo-

gic. Hristos Creatorul a toate ia fire ome-

neasc în pântecele fecioresc al Mriei,

care îl nate pe Creatorul ei. El, Cel ce nu

putea fi cuprins de lume, a trit ca om
printre oameni pentru ca prin propria Sa

moarte s alunge moartea. Poemul se

încheie cu o rugciune pentru sntatea

împratului. Acest poem a fost scris pen-

tru o ocazie special i se înscrie în genul

poemelor publicate de Ausonius (Versus

paschales)< SeduJius (Carmen paschale),

Merobaude (De Christo), care copiaz o

mai veche tradiie pgân potrivit creia

poeii dedicau poeme zeilor. Ca poet la o

curte cretin, dei probabil pgân, Clau-

dianus a fcut ceea ce predecesorii si au

fcut, oferind un poem special patronului

su cu ocazia unei srbtori speciale, i
anume srbtoarea paschal (cf. Quasten).

Claudianus a decedat în jurul anului 404.

Migne, P.L. 53, 789 (epigramele greceti);

53, 790 {Miracula Christi); P.L., 53, 788-789;

P.L., 13, 376-377 (De Salvatore); M. Ihm,

Epigrammata Damasiana, Leipzig, 1895, p.

69-71, n. 68; E. Arens. Quaesiiones Clau-

dianeae, Miinster, 1894 (trateaz aspectul

religios al operelor lui Claudianus); D. Ro-

mano, Appendix Claudianea, Palermo, 1958;

G. Martin, Claudlan, an Inteliectual Pagan

of the Fourth Century, în Studies Ullman,

Mîssouri, 1960, p. 69-80; A. Cameroun,

Poetry and Propaganda at the Court of
Honorius, Oxford, 1970; M. Wacht, Lem-

matisiener index zu den Carmina marora

CIaudiam mit stâtistischen Anhângen zu

Sprache imd Metrîk, Niiremberg Microfilm

Computer Service, 1980; Altaner-Stuiber,

1980, p. 410; Quasten, Patrology, IV, p. 307-

309 cu bibliografie.
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CLAUDIANUS MAMERTUS (425-

474). filosof cretin, i fratele mai tânr
al Sf. Mamertus, arhiepiscop de Vienne.

S-a nscut în jurul anului 425 la Vienne
în apropiere de Lyons. îmbrieaz viaa
monahal, dup ce o vreme a fost profe-

sor de retoric. i-a desvârit studiile

literare împreun cu prietenul su apropi-

at Sidoniu Apolinarie, de la care avem
singurele informaii despre Claudianus.

A fost hirotonit preot de fratele su Ma-
mertus, devenind colaborator apropiat al

acestuia. Particip la discuiile filosofice

i doctrinare de la Lyon, fiind unul din
principalii opozani ai semipelagianului
Faust de Riez. Principala sa lucrare. De
sttu anîmae este îndreptat împotriva

acestuia, în acest tratat, Claudianus face

uz de filosofia platonic, neoplatonic i
de neopitagoretsm, pe care l-a cunoscut
prin intermediul lui Apuleius. Dintre P-
rinii i scriitorii Bisericii. îi citeaz pe
Grigorie* de Nazianz, Ambrozie i Au-
guslin. El respinge teoria potrivit creia
sufletul este de natur material, susi-
nând, împotriva lui Faust de Riez, c
sufletul este imaterial. Despre Claudia-

nus trebuie reinut c a fost aprtor al

credinei ortodoxe, dar i poet i orator,

nu numai filosof Concepia sa despre
suflet a circulat în evul mediu, fiind pre-

luat de Abelard i Allain de Lilfe, El a

mai scris o scrisoare lui Sapaudus. profe-

sor de retoric, în care a deplâns nivelul

artelor din acea vreme.

Migne. PL, 53, 697-786; A. Engelbrecht,

Chudianr Mamerti opera, în CSEL, XI,

1885 (ed. critic); N. C. Chadwict Poetry
and Letters in Early Christian CauL Lon-
don, 1955, p. 207-210; E. Harleman, De
Claudiano Mamerto Gallicae Latinkatis

scripiorequaesthnes, Uppsala. 1938; Cross,
Claudianus Mamertus. în ODCC. p. 299 cu
bibliografie; S. Constanza. Claudien Mamert,
în DECA. I, p. 497-498, cu bibliografie.

CLEMENS ROMANUS, sau CLE-
MENT ROMANUL, Sf. (sec. I), proba-

bil cel de al treilea episcop al Romei,
dup informaia lui Irineu*. care ne mai
spune c el i-a cunoscut pe cei doi mari
apostoli ai cretintii, pe sf. ap. Petru i
sf. ap. Pavel. Data episcopatului su este

fixat în funcie de relatrile lui Rusebiu
din Ist. bis., 3, 15, 34, i anume, între anii

92-101. Tertullian este de prere c Cle-

ment a fost hirotonit de sf. ap. Petru. Ori-

gen i Eusebius îl identific cu Clement
menionat în epistola ctre Filipeni a sf.

ap. Pavel, în timp ce Pseudo-Clementi-
nele îl prezint ca membru al familiei

imperiale a Flaviilor, iar Dio Cassius
(Hist. Rom.67, 14), ca fiind una i aceeai
persoan cu consulul Titus Flavius

Clemens, executat fa anul 95 sau 96 pen-
tru credina sa în Hristos. Aceste preri
nu par a se confirma. l.G. Coman crede
c C lement a fost de origine iudaic i c,
datorit cunotinelor profunde de Ve-
chiul Testament, el a fost iudeo-cretin.

Scrisoarea sa ctre Corinteni îl dezvluie
în acest sens.

Sub numele lui Clement au fost cunos-
cute mai multe scrieri: Epistola sau Scri-

soarea Ictre Corinteni, a doua Epistol
ctre Corinteni, Dialogurile lui Petru i
Apion, la care au fost adugate Pseudo-
Clementinele, un roman apostolic, com-
pus din 20 de omilii i 10 cri de Recu-
noateri, relatând cltoriile lui Petru,

luptele acestuia cu Simon Magul i con-
vertirea lui Clement; dou epistole ctre
fecioare; Apocalipsa lui Petru prin Cle-

ment; Constituiile apostolice prin Cle-
ment; Scrisoarea lui Petru sau Canoa-
nele lui Petru .a.

Dintre acestea singura autentic este

Epistola I ctre Corinteni. cel mai de
seam document din perioada post-apos-

tolic i unul din cele mai vechi texte ale

literaturii cretine în afara Noului Testa-
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ment. Scrierea acestei epistole a fost

ocazionar de reizbucnirea vechilor ten-

siuni în sânul Bisericii cretine din

Corint, unde doar o mic minoritate de

cretini a rmas credincioas preoilor

depui de ctre rebeli. Scris probabil la

anul 96, Epistola I ctre Corinteni a lui

Clement a avut o larg circulaie în

lumea cretin, fiind tradus în latin,

siriac i copt.

Pe lâng datele istorice deosebit de

preioase, acest document reine ele-

mente fundamentale pentru învtura

dogmatic a Bisericii. Acest text men-

ioneaz pentru prima dat învtura

despre succesiunea apostolic, accen-

tuând asupra faptului c preoii nu pot fi

depui de ctre membrii comunitii,

deoarece nu ei sunt cei care le-au dat au-

toritatea slujirii sacerdotale, dreptul de a

conduce venind de la apostoli care i-au

exercitat puterea lor în supunere fa de

Hristos, Care la rândul Lui a fost trimis

de ctre Dumnezeu. Dei epistola a fost

folosit ca document prin care s-ar afir-

ma primatul Bisericii Romei, lucrurile nu

par a fi aa în realitate. Dac reinem fap-

tul c sf. Clement trateaz cu deosebit

grij i pe larg activitatea misionar i

martiriul sf. ap. Pavel în comparaie cu

sf. ap. Petru, i contiina vie a prezenei

pauline la Roma i la Corint, putem afir-

ma c sf. Clement s-a considerat dator

fa de memoria sf ap. Pavel i nu în vir-

tutea unui primat ai Romei, s scrie

aceast epistol i s rezolve tensiunile

din Corint în acelai spirit în care l-a

fcut Apostolul Neamurilor.

Alte teme doctrinare tratate în acest do-

cument sunt: învierea morilor, înv-
tur pe care o abordeaz i în funcie de

vechea legend a psrii Phoenix, ele-

ment prezent în literatura i arta cretin

primar; armonia lumii create; învtura

despre Dumnezeu Tatl, Hristos Fiul i

Duhul Sfan fr a face uz de limbajul

teologic elevat care va apare mai târziu

pentru a clarifica credina trinitar, hris-

tologic i pnevmatologic. în cele din

urm. reinem faptul c textul are impor-

tan pentru ecclesiologie, întrucât face

referire la treptele sacerdotale, atestând

prin aceasta existena celor trei trepte

preoeti înc din perioada post-apos-

tolic.

F. X. Funk, Patres Apostolici, F, Tiibingen,

1901; J.B. Lightfoot, Apostolic Fathers, part

I (ed. rev. 2 voi. 1890); Th. Schaefen S.

Clementis Epistula ad Corinthos (FP 44),

Bonn> 1941. Traduceri: W. K. L. Clarke,

First Epistle of Clement to the Corinthians,

SPCK. Londra, 1937; F. Zeller, Die Apos-

tolischen Vter (BKV2 35), Kempten i

Miinchen, 1918; G. Bosio, / Padri Apos-

tolici, Torino, voi. I, 1940 i voi. II, 1942;

[uliu Olariu. Scrierile Prin[iIor Apostolici,

Caransebe, 5-26; D. Fecioru. Scrierile P-
rinilor Apostolici, în Prini i Scriitori

Bisericeti, I, Editura Institutului Biblic i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,

Bucureti, 1979, 39-88. Studii: W. Scherer,

Der erste Klemenshrief an die Korinther

nachseiner Bedvutungfiir die Glanbemlehre

der katolischen Kirche unterssitchU Re-

gensburg, 1902; A. Harnack, Die erste Kle-

mensbrief, eine Studie zur Bestimmung des

Charakters des ltesten Christentums (SAB

1909), p. 38-63; E. Bastien. Le ministere

dans l'Eglise selon Clement de Rome,

Montpellier, 1965; H. Bumpus, The Chris-

tological Awareness ofClement ofRome and

its Source, Cambridge, 1972; H. Kraft,

Kirchenvter Lexikon, MUnchen, 1966; Alta-

ner-Stuiber, p. 45-46; Quasten, Patrotogy, I,

p. 42-53; I.G. Coman, Patrologie, I, p. 110-

130.

CLEMENT ALEXANDRINUL (c.

150-c. 211/215). Eusebiu ne informeaz

c numele lui Clement a fost identic cu

cel care s-a aflat pe scaunul episcopal al
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CLEMENT ALEXANDRINUL

Romei, adic Clement* Romanul, i
anume, Titus Flavius Clemens. S-a ns-
cut într-o familie pgân în jurul anului

150, la Atena, unde a fost educat. Mo-
tivele încretinrii nu ne sunt cunoscute.

Se tie doar c dup trecerea la creti-

nism, el a fcut mai multe cltorii în

Italia de Sud. Siria i Palestina, cu scopul
de a fi educat în învtura cretin de
ctre învtorii cretini ai vremii. în cele

din urm poposete la Alexandria unde
audiaz cursurile lui Panten*, conduc-
torul colii catehetice din aceast locali-

tate. Devine ucenicul i apoi colabora-

torul lui Panten, pentru ca dup moartea
acestuia s fie ales în fruntea colii

alexandrine, probabil în jurul anului 200.

Persecuia declanat de Septimiu Sever

j s fug din Alexandria, refugi-

in Capadocia, împreun cu
ucenicul su. Alexandru, care \ ajunge
epocop de ierusalim. Clement adoarme
buni Domnul in Capadocia la o dat
inceri. îns înainte de 2 1 5.

ement a avut o cultur deosebit de so-

lid, fiind familiar cu filosofia, poezia,

arheologia, mitologia i literatura, atât

cea pgân, cât i cea cretin de pân la

el. A cunoscut foarte bine scrierile

Vechiului Testament, la care face referire

în 1500 de pasaje, i ale Noului Testa-

ment reinut de aproximativ 2000 de ori.

La fel, el face referiri la scriitorii clasici,

din care a citat peste 360 de texte. Da-
torit educaiei sale alese, Clement a fost

pe deplin contient de necesitatea punerii

credinei cretine pe temelii tiinifice

Nântoase. Pentru el, credina i filosofia,

inghelia i cultura laic nu sunt du-
lani. ci trebuie s colaboreze. Cultura
laic slujete teologia, învtura cretin

J coroana i slava tuturor adevru-
.are se regsesc în diverse doctrine

filosofice (Quasten). Ca scriitor, Clement
t\u\ un stil clar, bine conturat i îngri-

jit, accesibil atât catehumenilor, cât i
celor erudii.

Trei din scrierile ale formeaz o trilogie

din care putem deslui gândirea sa teo-

logic. Este vorba de Protrepticul sau
Cuvânt indemntor ctre greci; Peda-
gogul i Stromate sau Covoare. Prima
lucrare din aceast trilogie este o scriere

apologetic al crei scop era de a-i con-
vinge pe pgâni de nebunia i deert-
ciunea închinrii la idoli, îndemnându-i
s se converteasc la noua credin, sub
oblduirea Lo%osu\\\\.Pedagogul este o
continuare a primului tratat i se consti-

tuie ca un complex de sfaturi date celor

care au îmbriat credina cretin. Cel
de al treilea tratat, considerat lucrarea
capital pentru problematica i cugetarea

autorului' (Coman), abordeaz relaia

dintre învtura cretin i cea laic, în

special dintre credina cretin i filoso-

fia greac. In evalurile sale, autorul por-

nete de la premisa c filosofia pgân
nu este lipsit de valoare pentru cretini.

Ea vine de la Dumnezeu i a fost dat
grecilor de provindena divin în acelai
mod în care Legea a fost dat evreilor.

Filosofia este folositoare cretinilor dor-

nici s dobândeasc cunoaterea (yvcooi).

AJturi de aceast trilogie s-au mai ps-
trat: Excerpte din Teodot i extrase pro-
fetice i omilia exegetic la Marcu 10,

17-31, Ce bogat se va mântui? Scrieri

pierdute; Ipotiposele m Schie sau Expli-

caii concise, Comentarii la Sfânta Scrip-

tur; Despre Pati; Canon bisericesc sau

împotriva iudaizanilor; Despre provi-

den; îndemn la rbdare sau Ctre cei

botezai de curând; Despre post; Despre
clevetire. Din epistolele lui Clement s-au

pstrat doar trei propoziii în Sacra
Parallela (311, 312 i 313).

Despre Clement se spune, nu fr drep-

tate,c este 'fondatorul sau întemeietorul

teologiei speculative' (Quasten). Spre
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CLEMENT ALEXANDRINUL

deosebire de Irineu*, care vedea în cul-

tura i filosofia pgân un pericol pentru

credin, Clement este de prere c aces-

tea pot ajuta Ia adâncirea i întrirea cre-

dinei. Contient de pericolul eleuizrii

cretinismului, Clement lupt împotriva

gnozei false i eretice. împotriva gnosti-

cilor eretici care susineau c credina i

cunoaterea nu pot fi reconciliate întrucât

sunt contradicii, el se strduiete s
dovedeasc înrudirea acestora, i c ar-

monia dintre credin i cunoatere d
natere cretinului perfect i adevratului

gnostic. Credina este începutul i teme-

lia filosofiei, aceasta fiind important

pentru cei care doresc s ptrund tainele

credinei cu ajutorul raiunii. Sistemul

teologic a! lui Clement se întemeiaz pe

doctrina Logosului. El duce mai departe

teoria Sf. Justin despre Logos» facându-o

mai fertil i mai concret. Logosul este

creatorul universului. El este cel care L-a

artat pe Dumnezeu în Legea Vechiului

Testament în filosofia grecilor i, în cele

din urm, la plinirea vremii, prin întru-

pare, împreun cu Tatl i cu Duhul

Sfânt Logosul formeaz Treimea divin.

Doar prin Logos ÎI putem cunoate pe

Tatl, deoarece EI este nenumit. Ca ra-

iune divin. Logosul este învtorul

lumii, mântuitorul neamului omenesc i

întemeietorul vieii celei noi care începe

cu credina, se îndreapt spre cunoatere

i contemplaie i duce, prin dragoste i

milostivire, la nemurire i îndumnezeire.

Hristos ca Logos întrupat este Dumnezeu

i om i prin El înviem la viaa divin.

Biserica este lucrarea voii lui Dumnezeu

spre mântuirea oamenilor. Ea este o

tainic minune. Dup cum e un singur

Tat al universului, un singur Logos al

tuturor lucrurilor, un singur Sfânt Duh i

acela pretutindeni, tot aa este 'o singur

mam Fecioar, pe care îmi place s o

numesc Biseric', Exist o 'Biseric de

sus\ o Biseric cereasc, care nu este

altceva decât Biserica pmânteasc ridi-

cat la nivel superior, cuprinzând pe cei

vii i pe cei mori. Ideea de Biseric

cereasc este nou în gîndirea cretin

pân la Clement, i va fi preluat de

Origen* i de Fer. Augustin*. în De civi-

iate Dei. Clement nu se rezum în gândi-

rea sa teologic doar la elementul specu-

lativ legat de Logos, ci altur acestuia

i dimensiunea sacramental, concretiza-

t prin taina Botezului i a Euharistiei,

care sunt i mijloace pentru dobândirea

vieii venice. Pentru Clement, necu-

noaterea i greeala sunt mult mai rele

decât pcatul i, dei susine c nu toi

oamenii pot accede la starea de fericire

suprem, el adopt o atitudine optimist

cu privire la soarta celor pctoi. Mân-

tuirea e rscumprare, dar i educaie sis-

tematic i struitoare care duce cu i

prin Hristos, la Hristos i la Dumnezeu.

Migne, P.G., 8-9; O. Sthlin. Die griechi-

schen christlichen Schriftsteller der ersten

drei Jahrhimderte. Leipzig, 1897-1941;

Berlin i Leipzig, 1953; Berlin 1954 -1972;

C. Mondesert, Clement d'Atexandrie, Le

Protreptique, Introduction, text, translation.

ed. a 2-a, S. Ch. 2, Paris, 1949; N. Runceanu,

Clement Alexandrinul Care bogat se va

mântui?\ trad. tez de licen. Bucureti,

1907; N. I. tefnescu, Pedagogul, Izvoarele

Ortodoxiei, nr. 3, 1939; D. Fecioru, Clement

Alexandrinul, Scrieri, Partea întâia, în PSB,

voi. 4, IBMBOR, Bucureti, 1982; Eugene

de Faye, Clement drAlexandrie. Etudesur Ies

rapports du christianisme et de Ia philoso-

phie grecqite au IJ-e siecle, ed. 2. Paris,

1906; C. Bigg, The Christian Platonists of

Alexandria, (ed. F.E. Brightman), 1913, în

special p. 72-1 50; J. Munck, Untersuchungen

iiber Kfemens von Alexandrien, 1933; N. S.

Georgescu, Doctrina moral dup Clement

Alexandrinul, Bucureti, 1933; E. Molland,

The Conception ofthe Gospel in the Alexan-

drian Theology, Oslo, 1938, p. 5-84; E. F.

Osborn, The Phiiosophy of Clement of
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CLEMENT ALEXANDRINUL CLEMENTIN, LITERATURA

Alexandria, Texts and Studies. New Series,

III, 1957; S.R.C Lilla, Clement of Alexan-
dria. A Study in Christian Platonism and
Gnosticism, Oxford TheoJogical Mono-
graphs. 1971; Bardenhewer, II, p. 15-62;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 190-197; Cross,

Clement ofAlexandria, art. în ODCC, p. 303;

I.G. Coman, Patrologie. 1956, p. 93-97;

Idem, ir, p. 243-291 (cu bibliografie); Quasten,

Patrology, II, p. 5-35 (cu bibliografie).

CLEMENTINÂ, LITERATURA sau

textele apocrife care au circulat sub
numele sf. Clement Romanul. Este vorba
de cea de a doua Epistol ctre Corin-
teni, Omilii si Recunoateri, Apocalipsa

lui Petru prin Clement, Constituiile

apostolice prin Clement, Canoanele lui

lernenf .a.

Cea de a doua Epistol clementin are un
caracter general. Ea susine c Hristos

estejudectorul celor v ii i al celor mori,
int; icest lucru aparine mreiei lui

Dumnezeu. El a suferit pentru pcatele
noastre. Dumnezeirea i omenitatea lui

Hristos sunt exprimate fr echivoc.

Hristos este 'prinul incoruptibilitii'

prin care Dumnezeu a fcut cunoscut
adevrul i viaa venic. Biserica a exis-

tat înainte de crearea cerului i a lumii.

Ea era invizibil, spiritual i stearp.

Acum s-a întrupat i este trupul lui

Hristos. Ea este Mireasa lui, iar noi i-am

fost dai ca fii.

Omiliile reprezint un roman teologico-

filosofic rânduit în .20 de discursuri,

despre care se spune c ar fi fost trimise

de ctre Clement lui lacob din Ierusalim,

fratele Domnului, i descriu cltoriile

Sf, Clement în rsrit unde a fost martor
al confruntrii dintre sf. ap. Petru i Si-

mon Magul. Trstura specific a acestor

texte const în discursul lor care adopt
doctrine ebionit-iudaîce i elkasaite,

potrivit crora cretinismul nu este altce-

va decât un iudaism purificat. Dumnezeu
s-a artat lui Adam, Moise i Hristos.

Hristos nu este decât profet i nicidecum

mântuitor. Titlul de Tiu al lui Dum-
nezeu' este exclusiv al lui Hristos. Moise
a fost cel care a restabilit religia întu-

necat de pcat la forma ei pur, iar când
aceasta a fost din nou întunecat, a fost

necesar ca Hristos s vin pentru a-i re-

stabili puritatea. Recunoaterile, pstrate

doar în traducere latin fcut de Rufin*,

cuprind 10 cri asemntoare în coninut

cu omiliile, îns mult mai elaborate.

Din punct de vedere teologic literatura

clementin pstreaz nuane gnostico-

iudaice cu puternice elemente ascetice.

Petru a fost vegetarian, iar pentru "euha-

ristie poate s fie folosit doar ap.
Celibatul este îns respins,

coala de la Ttibingen a acordai o sem-
nificaie deosebit acestei literaturi con-

siderând c este un exemplu clar al ten-

siunii dintre "petrini' i 'paulini', prezen-

t în cretinismul primar.

Migne, P.G., II, 19-468; F. Diekamp, Patres

Apostolici, II, TUbingen, 1913; P. de Lagarde,

Clementis Romani Recognitiones syriace,

Leipzig, 1861; P. de Lagarde, Clementin,
Leipzig, 1865; A. Roberts, J. Donaldson. R
Crombie, The Writings of the Apostolic

Fathers, în Ante-Nicene Christian Library, I,

Edinburgh, 1970; J. B. Lightfoot, The Apos-
tolic Fathers, I, 2, Londra i New York,

1870; D. Fecioru, Scrierile Prinilor Apos-
tolici, EIBMBOR, Bucureti, 1995, p. 105-

126; H. Windisch. Das Christenhtm im zwei-

ten Clemeshrief: Harnak-Ehrung, Ttibingen.

1921; W. Chawner, Index of Noteworthy
Words and Phrases Found in the Clementine

Homilies, Londra, 1893; B. Altaner, Patro-

logie, p. 50-54; Bardenhewer, I, p. 1 16-131;

F. Câini. Precis de Patrologie, I, p. 51-60:

I.G. Coman, Patrologie, (1956), p. 34-36;

Quasten, Patrology, I, p. 53-63 (cu bogat
bibliografie); I. G. Coman, Patrologie, l p,

204-210.
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COLLUTHUS COLUMBA

COLLUTHUS, monofizit alexandrin,

autor al unei Apologia pro Tlieodosio în

care acesta apra Tomus a Theodora al

lui Teodosie, patriarhul monofizit de

Alexandria, împotriva atacurilor dia-

conului Themistius, partizan al sectei

agnoeilor, care susineau c Hristos nu

avea cunoatere deplin, fiind supus ig-

noranei. Themistius rspunde printr-un

tratat, intitulat Contra Colluthum.

CPG, 7298; Mansi, X, 1117 E,II21 A. D;

1124 A; G. Salmon, Colluthus (3). art. în

Smith-Wace, I, p. 596; DTC. 15, col. 219-

221; F. Scorza Barcellona, Colluthus. art. în

DECA, p. 520.

COLLUTHUS DE ALEXANDRIA
(sec. IV), preot i fondator al unei secte

Ia Alexandria. în timpul episcopatului lui

Alexandru, acesta îi arog dreptul de a

hirotoni preoi, nefiind episcop. Sinodul

de la Alexandria din 324 anuleaz toate

hirotoniile svârite de el i îl condamn.

Se pare c datorit schismei produse de

Colluthus, Alexandru a evitat s ia m-
suri drastice împotriva lui Arie. Care a

fost coninutul doctrinar propus de Col-

luthus este cunoscut doar în linii mari de

ia Epifanie (Haer. 69, 728) i Philastrius

(Haer; 79). Micarea sectar produs de

el nu a dinuit. Numele unuf oarecare

Colluthus apare prim.'l în irul celor care

au isclit condamnarea lui Arie.

Augustin, Apoi contre arianos, VI i 75; G.

Salmon, Colluthus (2), irt. în Smi h-Wace, I,

p. 596; Cross, Colluthus în ODCC, p. 3 14; F.

Scorza Barcellona, Colluthus d'/ lexandrie,

în DECA, 1, p. 520.

COLLYRIDIENI (sec.1V), sect men-

ionat de Epifanie (HaerJ9), ai crei

adepi, în special femei, aduceau Maicii

Domnului un cult considera' la acea

vreme ca fiind idolatru. Ofrandele aduse

erau un fel de colaci din fain sau coliv

din grâu, care erau consumai dup ofi-

cierea slujbei. El situeaz originea sectei

în Tracia de unde a fost adus în Arabia.

Se crede c aceast practic a aprut

dup rspândirea titlului de Theotokos i

a fost influenat de obiceiul prezent la

traci de a aduce colaci zeiei Ceres.

G. Salmon, Collyridians, ari. în Smith-Wace,

I, p. 596; G. Bareille, în DTC, III, 1908, col.

369 i urm; Cross, Collyridians, în ODCC, p.

314-315; F. Cocchini, Collyridiens, în

DECA, I,p. 520.

COLUMBA (521-597), stare irlandez,

fondator al mnstirilor Derry i Darrow,

evanghelizator al scoienilor. S-a nscut

într-o familie aristocrat irlandez i a

fost educat în mnstirile irlandeze de Sf.

Finnian i alte personaliti ale vremii.

Numele su în galic este Crimthann.

Prsete Irlanda cu un grup de 12 însoi-

tori, stabilindu-se pe insula Iona. De aici

duce o asidu munc de încretinare a

scoieni!or,organizând totodat aez-

minte monahaie în Scoia i pe alte insule

din împrejurimi. Izbutete s-l conver-

teasc pe Brude, regele picilor, iar în

574, noul rege al scoilor Dai Riada vine

la Iona pentru a fi uns rege de însui

Columba. Columba a fost i poet. îi este

atribuit imnul Altus prosator. A fost ap-

rtor al artitilor celi, mare copist. Pen-

tru activitatea sa misionar a fost numit

i 'Apostolul Caledoniet
9

.

CPL, 1131; C. Blume, Altus Prosator, în

AHMA, LI, 1908, 275-283, alte imne: p.

283-288 i 325 i urm., W.D. Simpson, The

Historical Sainl Columba, Aberdeen. 1927;

L. Gougaud, Chhstianity in Celtic Lands,

London, 1932; C. Hole, Columba (1), art. în

Smith-Wace. I, p. 602-605; F.O. Brian.

Columba, în DHGE, XIII, 1956, col. 342-

345; Cross, Columba, în ODCC, p. 3 16-317.
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COLUMBA COMMODIAN

COLUMBAN (543-615). abate de

LuxeuiI i Bobbio i misionar în Galia.

S-a nscut Ia Leinster în Irlanda. A fost

educat la Mnstirea Bangor unde depu-

ne i voturile monahale. împins de dorin-

a Fierbinte de a predica evanghelia cre-

tin dincolo de graniele Irlandei, cere

încuviinare stareului mnstirii sale, Sf.

Comgall, pentru a pleca în Galia. în

drum spre Galia, face o scurt vizit în

Anglia. Ajunge în Galia în jurul anului

590 i înfiineaz mai multe mnstiri.

Merge în Burgundia la invitaia regelui

Gontran, i constuiete la LuxeuiI, pe rui-

nele unei vechi fortree romane, o m-
nstire, care va fi condus dup regulile

fixate de el. Acestea puneau accent pe

ascultare, peniten i munca manual.
Totodat, vieuitorii de aici au dat impuls

agriculturii din aceste inuturi. A stârnit

resentimente in *ânul ierarhiei bisericet

pentru ci a introdus prac ti Biserici

celtice <c vum), însuite de el

in timpul ederii sale la Bangor. D
apr validitate stor practici Ia Roma
i în faa unui sinod gal ic an (603). resen-

timentele împotriva sa i a clugrilor s
se înteesc. La acestea se adaug i
cderea din favorurile curii regale pa

care o criticase, i ca urmare, în 610 este

silit s prseasc LuxeuiI împreun cu

comunitatea sa de monahi. Se aaz la

Bregenz. pe Lacul Constana, ducând ce

aici o intens activitate misionar printre

allemani. Este forat s plece i din acest

loc, întrucât teritoriul a intrat sub st-

pânirea regelui din Burgundia. Ca atare,

el se îndreapt spre Italia i se aaz la

Bobbio, unde întemeiaz, în 6 1 4, o nou
mnstire, care va deveni un mare centru

de cultur. A decedat în anal 615 la

Bobbio. Urmaul su la stretr.e, Valbert,

îndulcete regulile monahale impuse de

el. introducând o serie de prevederi din

Regulile lui Benedict. în acelai timp.

sinodul de la Whitby din 664, pune pe

planul doi cursus scotorwn.

Pe lâng activitatea de ctitor de lcauri

monahale, Colomban este cunoscut i ca

mare teolog. La cererea lui d'Agilulf i
Theodelinda, el îi scrie lui Bonifaciu IV

despre 'Cele trei capitole', discutate i
condamnate la sinodul de Ia Constani-

nopol din 553. De la ef au rmas nume-

roase lucrri: Imtructiones, Regala mo-

nahorum. Regula coenohialis. De paeni-

teniia, Epistulae VI, Carmina III etc.

Migne, PL, 80. 209-296 (40, 1332-1334);

CPL. 1107-1114; 1117-1118; Vita Colum-

bani. în Migne, PL, 87, 1011-1046; CPL,

1115; G.S.M. Walker, & Cohmbam Opera.

Scriptores latini Hibcrniae, 11, Dublin, 3957;

L. Bieler, The Irish Penitentials, Scriptores

latini Hiberniae, V, Dublin, 1963, p. 96-107;

T. O. Fiaick, Columhamis in his Oxvn Words,

Dublin. 1974; C. Hort, Columbanus, art. în

Smith-Wace, I, p. 605-607: Cross. Colum-

bam/s, St., in ODCC p. 317; E. Malaspina,

Colomban, în DECA, I, p. 521.

COMMODIAN (250-310), poet cretin

latin. Se crede c ar fi activat cu prec-

dere în Africa ctre sfâritul sec. al M-lea,

dei unii cercettori moderni îl plaseaz

în sec. al V-lea în Galia. Numele su este

reinut în treact de Ghenadie de Mar-

silia. S-a nscut din prini pgâni, pro-

babil la Gaza. în Palestina i s-a conver-

tit la cretinism.

De la el au rmas dou lucrri în versuri:

Imtructiones per litteras versum primas

i Carmen apologeticum. Imtructiones

este un ghid pentru instruirea ceior

netiutori, conceput în 80 de piese com-

puse din 6 la 48 de versuri acrostihuri.

Regsim în aceast lucrare ideile eshato-

logice ale autorului, care pstreaz nu-

ane hiliaste, i o apologie împotriva

pgânilor, redactat într-un limbaj batjo-

coi itor la adresa acestora. Carmen apolo-
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geticum dezvolt o teologie trinitar,

hrîstologic i o concepie despre reve-

laie, toate destul de imperfecte doctrinar.

Interesant este modul în care prezint

mântuirea i sfâritul lumii. Aici adaug

i o critic aspr la adresa iudeilor, stig-

matizându-i pentru încpânarea lor de a

se considera alei. Totodat, el critic i
anumite obiceiuri ale societii din vre-

mea sa: luxul, beia, spectacolele, flec-

reala frivol etc.

în pofida faptului c imaginaia i limba

poetic sunt lipsite de imaginaie, Com-

modian rmâne un punct de referin în

istoria literaturii latine. El mai dinuie i

ca apologet popular i martor misionar

care a adus servicii reale Bisericii prin

circulaia operelor sale în rândul maselor

pgâne, iudaice i cretine (Coman).

Migne, P.L., 5,201-262; Migne,/>L.S.. I, 74-

101; B. Dombarl, CSEL, 15, 1887; K.

Brewer, Kommodianus von Gaia, Paderborn,

1906; J. Durei, Commodien, Paris, 1912; A.

F. van Katrijk, Lexicon Commodianeum,

Amsterdam. 1934; Bardenhewer, II, p. 647-

657; Altaner-Stuiber. 1980. p. 181-182; I. G.

Coman, II, p. 168-17!; Cross, Commodian,

art. în ODCC, p. 320; Quasten, Patrology, IV,

p. 259-265 cu bibliografie; I. Olpelt,

Conmadim, în DECA, I, p. 524-525.

CONSENTIUS (sec. V), teolog apusean

din prima parte a sec. V, originar din

provincia Tarragone sau din Sudul

Galiei. Mu se tie dac a fost hirotonit sau

nu. S-a stabilit în Insulele Baleare. Acti-

vitatea sa teologic o duce în colaborare

strâns cu Augustin* i Patrocle de

Arles. Dfn ceea ce s-a pstrat de la el,

deducem c s-a preocupat de problema

Sf. Treimi, de hristologie i c a scris

împotriva priscilienilor, pelagienilor i a

evreilor. în scrierile sale avem i infor-

maii preioase privind Biserica cretin

în Tarragone i Baleare, dar i despre

diverse personaliti legate de istoria ere-

ziei prisciliene, printre care: Agapie.

Asterie, Leontius, Patrocle .a.

Migne, PL, 33, 449-462; Goldbacher (ed.),

CSEL, 34. 698-722; J. Divjak, CSEL, 88, 51-

80; CPL, 262. 373, 797; H. Chadwick,

Prixcilllan of Avila. Oxford, 1976. p. 11,454-

155; A. Lopez Ferrdro. Estudios historico-

critîcos sobre el prrscrlianismo. Santiago di

Compostela, 1980, p. 166-176; E, Romero

Pose, Consentius, în DECA, I, p. 541.

CONSTANTIN DE LYCOPOLIS
(550-640), episcop i scriitor de limb

copt. A trit i activat într-o perioad în

care Biserica copt* necalcedonian în

crez, s-a bucurat de libertate i s-a putut

organiza. Clugr fiind, cltorete i în

ara Sfânt. Reîntors în Egypt, a fost

numit i hirotonit episcop de Lycopolis,

astzi Assiout, localitate în Egiptul de

Mijloc. Cele mai importante lucrri ale

sale sunt dou elogii adresate lui Ata-

nasie* i alte dou lui Claudiu de

Antiohia.

PO, 35, 4; G. Gordon, Textes coptes relaiifs

saint Claude d'Antioche, Tumhout, 1970; T.

Orlandi, Constantini episcopi urbis Siout

encomia in Athanasium duo, Louvain, 1974

(CSCO, 349-350); G. Garille, Constantin

evqque d'Assiout, în Studies Crum. Boston.

1950, p. 287-304; T. Orlandi, Constantin

d'AssiouU în DECA, I. p. 548.

CONSTANTINOPOL sau NOUA
ROM. Din anul 330 capitala lui

Constantin cel Mare. ridicat pe temeliile

vechiului Bizan. îi pstreaz acest rol

pân în 1453, când a fost cucerit de turci.

Intre 1204 i 1261, dup cucerirea lui de

ctre cruciai, a fost capital a imperiului

latin. Dup cucerirea de ctre turci, a fost

capitala Turciei, pân în 1953, când An-

kara devine capital. De la întemeierea
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CONSTANTrNOPOL
C'ORIPPIIS. PLAV1US CRESCONIIIS

lui, Constantinopolul a fost ora cretin.
La început, episcopul de Constantinopol
a fost sufragan al scaunului episcopal din
Heracleea. In calitate de episcop al Noii
Rome. acesta va fi aezat alturi de epis-
copii de Alexandria, Antiohia i Roma.
In 381, este ridicat în rang, fiind pus în
ordine canonic al doilea dup Roma, iar

în 451, prin canonul 28, este ridicat la

rang de Patriarhat. în pofida protestelor
Romei.

ConstantinopoluJ a fost Jocul în care s-au
inut trei sinoade ecumenice:
a. Primul sinod ecumenic (381), întrunit
de împ. Teodosie I în încercarea sa de a
unifica Biserica din Rsrit pe baza
crezului de la Niceea. Biserica din Apus
nu a fost reprezentat la sinod. Ea va rati-

fica hotrârile luate aici mai târziu. Si-
nodul a fost prezidat de Meletie, Patri-
arhul Antiohiei. A fost reafirmat i com-
pletat crezul de la Niceea, iar doctrina
hristologic a fost definitivat prin res-
pingerea apolinarismului.

b. Al doilea sinod ecumenic (553) a fost
convocat de împ. Justinian pentru a se
lua hotrâri în privina "Celor trei capi-
tole' i în cazul lui Teodor de Mopsues-
tia, Teodoret de Cyr i Ibas de Edessa.
adepi ai monofîzitismului. Sinodul a fost
prezidat de Eutihie, patriarhul de Constan-
tinopol. Cele trei capitole au fost con-
damnate, iar autorii lor au fost anatemati*
zai, Au fost pronunate 14 anateme: pri-
mele 12 împotriva lui Teodor de Mop-
suestia. a 13-a, împotriva lui Teodoret de
Cyr i ultima, a 14-a. împotriva lui Ibas
de Edessa. în a 1 1 -a anatem, Origen este
plasat printre eretici,

c Sinodul trei ecumenic de la Constan-
tinopol (680), a fost convocat de împ-
ratul Constantin IV Pogonatul. pentru a
rezolva controversa monolelit din Bi-
serica de Rsrit. Sinodul reafirm hris-
tologia calcedonian, subliniind totodat

realitatea celor dou voine în Hristos.
Respingând unirea fizic a celor dou
voine, sinodul accept existena unei uniri
morale, rezultat din armonia desvârit
între voina divin i uman în Dum-
nezcu-omul. Ca i cel precedent, sinodul
nu a formulat canoane.

CD.Du Cange, Constantinopolis Chistiana
Paris. 1680; D. Talbot Rice, Conslantînople:
ByzanOum - IsfanbUl, 1965; M. Maclagan,
The City qfConstantinople, Ancient Peoples
and Places. 1868: S. Runciman. The Fli of
Comtantinople. 1965; R. Guilland, Etudes de
topografie de Consiantinople hyzamine, l-II,

Berlin-Amsterdam, 1969. a. Hardouin, 1, col.
807-826; Mansi, III. 1759, coJ. 521-600;
Hefele-Leclercq, II, pi. |, 1908. p. 1-48;
A.M. Ritter, Das Konzil von Konstantinopel
und sein Symbol, Studien zur Geschichte und
Theologie des N.Okumenischen Konzils.
Forschungen zur Kirchen- und Dogmen-
geschichte, XV. 1965; M. Simonetti, La crisr
ariana nel IV secoio. Roma, 1975; Idem., £<?.*

Concils. în DECA, p. 553-554; b. Hardouin,
III, col. 1-328; Mansi, IX. 1743, col. 157-

658; Hefele-Leclercq, NI, pt.2, 1909, p. 472-
487; Ch. Kannengiesscr, Les Concils, în
DECA, I, p. 554-556; c. Hardouin, III, col.

1043-1644; Mansi, XI, 1765, col. 189-922:
Hefele-Leclercq, III, p.I, 1909,p.472-V38- J
Bois. în DTC, III. 1908. col. 1259-1273

CORIPPUS, FLAVWS CRESCO-
NIUS (t aprox. 568), poet african, ns-
cut în apropiere de Cartagina la începutul
sec. VI. în 550 el scrie la Cartagina poe-
mul epic lohaimis seu de bellis Lybicis.
în opt cri, in peste 6000 de versuri, descri-
ind rzboiul romanilor împotriva van-
dalilor din Africa i a maurilor. în scrierea
acestui poem. Corippus s-a inspirat dup
Eneida lui Virgiliu. Textul a fost desco-
perit în 1814 de ctre cardinalul Mazzu-
chelli. în biblioteca marchizului Trivulzi
din Milano. Poemul a fost publicat, în

1820, la Milano, cu prefaa i notele car-
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dinalului Mazzuchelli. Poemul, care a

avut un succes deosebit, a atras atenia

lui Justinian II, care l-a luat pe Corippus

la curtea sa în calitate de scriniarius sau

notarius. La curte, el scrie un poem în

cinstea împratului, inspirat dup Clau-

dianus, intitulat: In laudem Justini. Co-

rippus nu a fost doar un versificator de

excepie, ci i bun teolog. în cartea a lV-a

a panegiricului su, adresat lui Justinian,

întâlnim formulri ale dogmelor trinitar

i hristologic conforme cu simbolul de

credin niceean. Lui îi mai este atribuit

i o colecie de canoane: Concordia ca-

nonum, urmat de un rezumat intitulat:

Canorwm breviarum.

Migne, 78; CPL 1515 i urm.; I. Partsch.

Corippi africani grammatici lihri qui super-

sunt, MGH, Auct. ant. 3,2, Berlin 1879; M.

Darquennes, Flavius Cresconius Corippus,

Stylistische Studie, Louvain, 1941; E.M

Young, Corippus. Flavius Cresconius, art. în

Smith-Wace. I, p. 688-689; S. Costanza,

Corippus, Flavius Cresconius, în DECA, 1,

p. 572-573, cu bibliografie.

CORNELIUS (f 253). Dup moartea

martiric a lui Fabian, episcop ai Romei,

scaunul episcopal rmâne vacant timp de

un an i jumtate datorit persecuiei lui

Decius. în timpul vacanei episcopale,

scaunul a fost girat de Novaian. Acesta

se atepta s fie ales ca episcop al Romei.

Cu toate acestea, alegerea s-a fcut în

favoarea lui Cornelius. Fr îndoial, fap-

tul c a acceptat aceast funcie într-un

moment atât de neprielnic, ne arat tria

de caracter de care a dat dovad. De alt-

fel, Decius nu se afla în acea vreme la

Roma, fiind ocupat cu rzboiul împotriva

goilor în care i-a gsit sfâritul. O dat

cu moartea acestuia s-a încheiat i perse-

cuia împotriva Bisericii. Acest lucru a

ridicat o alt problem pentru Biseric i
anume, a reprimirii în Biseric a celor

care au apostaziat (lapsi), pentru un mo-

tiv sau altul, direct sau indirect, în timpul

persecuiei. Ciprian i Biserica din Carta-

gina insistau asupra necesitii unei peni-

tene aspre pentru reprimirea lor în co-

munitatea cretin, în timp ce Roma s-a

artat mai înelegtoare. Tensiunile din-

tre cele dou opinii s-au intensificat, du-

când în cele din urm la schism în Bise-

ric, cunoscut sub denumirea de schis-

ma novaian. Promotorul acestei schis-

me a fost Novaian. Probabil, nemulumit

c nu a fost el cel ales în scaunul Romei,

Novaian a adoptat o atitudine aspr fa
de lapsi. în lupta sa el a fost sprijinit de

episcopii Bisericii din Africa. Cornelius

convoac un sinod la Roma (25 1 ), care îl

excomunic pe Novaian. El comunic

hotrârea sinodului episcopilor din Ale-

xandria, Antiohia i Cartagina. Dou din

scrisorile sale s-au pstrat, precum i un

fragment ctre Fabius de Antiohia.

La numai doi ani de la alegerea sa, o

nou persecuie, condus de Gallus, are

loc la Roma. Cornelius se retrage la Cen-

tum Cellae (Civitavecchia), unde a dece-

dat. Nu se tie dac a suferit moarte mar-

tiric sau nu. Cert este c Ciprian i lero-

nim îl numesc martir. A fost înmormân-

tat la Roma în cripta Lucina din Coemi-

terium Callisti. Pe mormântul su înc

poate fi vzut inscripia: 'Cornelius

Martirul'.

P. Coustant, Epistolie Romanorum Pontifi-

cum,h 1721, col. 123-206; M.J. Routh, rte//-

quae Sacrae, III, ed. a 2-a, 1846, p. 11-89;

Bardenhewer, II, p.639 i um.; G.H.Moberly,

Cornelius (2), art. în Smith-Wace, I, p. 689-

690; Cross, Cornelius, în ODCC, p. 347-348;

B. Studer, Comeille l-er, în DECA, p. 573.

COSMA INDICOPLEUSTUL (sec.

VI), geograf i scriitor cretin, autor al

unei lucrri intitulate Topografie cretin
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a întregului cosmos, i negustor alexan-

drin, care a cltorit pe Marea Neagr, în

Africa Oriental i probabil în India,

ajungând pe Insula Taprobane (Sri Lanka,

Ceylon). Se pare c relatrile sale referi-

toare la India ar fi luate dup alte surse,

ceea ce pune sub semnul întrebrii vizita

lui în India. Indîcopleustes înseamn
'Navigator indian'. îi întrerupe cltori-
ile de nego i devine clugr. Dotat cu
un spirit ascuit de observaie i o minte

cuttoare, Cosma adun în timpul cl-
toriilor sale un bogat material informativ

despre locurile pe care Ie-a vizitat, pe care

le pune în scris. în linitea mnstirii. El a

mai scris i alte lucrri, în special despre

Sf. Scriptur, care din nefericire nu s-au

pstrat. Data scrierii Topografiei cretine

este fixat la mijlocul sec. VI, mai exact,

în jurul anului 547. Scopul Topografiei

este 'de a respinge erezia lipsit de pio-

enie a celor care susin c pmântul este

un glob i nu o mas întins dreapt, aa
cum este ea reprezentat în Scripturi'.

Pmântul nu este rotund, dup cum spu-

nea Tbales, ci paralelogram, asemenea
chivotului lui Moise, de dou ori mai
lung decât limea sa i este înconjurat de
un ocean. în partea septentrional se afl
un munte înalt care ascunde soarele în

timpul nopii. Stelele sunt micate pe cer

de îngeri. Paralelogramul este împrit
simetric în patru golfuri: Caspic, care se

unete cu oceanul. Arabic (Marea Roie),
Persic i al Romanilor (Marea Medite-

ran). Dincolo de ocean, de fiecare parte,

se afl paradisul protoprinilor notri.

Oamenii au locuit aici pân la potop,

când Noe a traversat potopul oceanic i a

populat pmântul. Râurile paradisului

curg pe sub mare. Totul este înconjurat

de perei înali perpendiculari, deasupra
crora se întinde cerul de la nord la sud
ca o cupol cilindric. Camera dinluntru
este împrit în trei etaje: inferior, aJ

doilea i al treilea. Morii se afl la ni-

velul inferior. Nivelul de mijloc este s-
laul fiinelor vii. iar cel de sus al celor

fericii, Cerul este desprit de trâmul
inferior printr-un firmament solid i are

dou etaje corespunztoare nivelelor doi

i trei: etajul superior este slaul lui Dum-
nezeu i al celor drepi, unde Hristos a

fost cel dintâi care a intrat dup înviere,

i cel inferior sau mai exact cel de al doi-

lea nivel, locuina oamenilor în aceast

via. Viziunea despre cosmos a lui Cosma
a fost aspru criticat de Fotie, care i-a

extins critica nu numai asupra coninutu-

lui crii, ci i asupra stilului. Cu toate

acestea, lucrarea lui Cosma este deosebit

de important mai ales pentru informai-

ile istorice pe care le furnizeaz, pentru

descrierea minuioas a locurilor pe care

le-a vizitat i miniaturile ei i pentru c
dezvluie atitudinea cretinilor în raport

cu tiina i cultura greac pgân.

Migne, PG, 88, 9-476; CPG, III, 7468; ed.

crit. E.O. Winstedt, Cambridge, 1909; W.
Wolska-Connus, Cosmas indîcopleustes.

Topographie chretienne. Paris, 1966 i urm.

(SCh. 141, 159, 197); C. Stornaiolo, Le rni-

niature delta Topografia cristiana di Cosma
Indkopleuste Cod. Val. gr. 699, Milano, 1909;

M. V. Anastos, The Alexandrian Origin of
the Christian Topography of Cosmas Indî-

copleustes, în Dumbarton Oaks Papers, III.

1 946, p. 73-80; E. Venables, Cosmas (3), art.

în Smith-Wace, p. 692-694; Bardenhewer, V,

p. 95-80: Altaner-Stuiber, 1980, p. 517;

Cross, Cosmas Indîcopleustes, în ODCC, p.

350; A. De Nîcoia, Cosmas Indîcopleustes,

în DECA, I, p. 577-5.78.

COSMA MELODUL (sec. VIII), epis-

cop de Maîuma. S-a nscut Ia Ierusalim.

Pierzând u-i tatl, el este adoptat de tatl

Sf. loan* Damaschin i se bucur de

aceeai educaie pe care a avut-o acesta,

având ca îndrumtor pe un alt Cosma,
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clugr calabrez^ rscumprat din scalvie

de familia Sf. Ioan Damaschin. îmbri-

eaz viaa monahal împreun cu Sf.

Ioan Damaschin la mnstirea Sf. Sava

de lâng Ierusalim, în 732. Ajunge epis-

cop de Maiurna în 743, ora-port al Gâ-

zei, îi druiete o mare parte din viaa sa

muncii intelectuale i pastorale. Este cu-

noscut i sub numele de Cosma Aghio-

politul sau Cosma Ierusalimiteanul. Al-
turi de Sf. Ioan Damaschin i de Cosma,

magistrul lor, Cosma Melodul este con-

siderat întemeietorul imnografiei cre-

tine greceti.

Intre lucrrile sale cele mai valoroase

reinem canoanele la: înlarea Sf. Cruci,

Naterea Domnului, Boboteaz, întâmpi-

narea Domnului, Schimbarea la Fa,
Adormirea Maicii Domnului, Duminica

Floriilor. Joia Mare, Sâmbta Mare,

Rusalii. A mai scris i canoane mai mici,

de câte dou sau patrii imne, pentru pri-

mele patru zile ale Sptmânii Patimilor,

i în cinstea unor sfini: losif, logodnicul

Sf. Fecioare, Gheorghe, Grigorie Teo-

logul, îi mai este atribuit i o serie de

idiomele. Autenticitatea acestora este

îns incert, întrucât unele sunt atribuite

lui Cosma, magistrul su. La acestea se

adaug comentarii la unele pasaje biblice

sau motive de mitologie elen din poezi-

ile Sf. Grigorie* Teologul. Opera sa poe-

tic îl dezvluie nu numai ca un excelent

mânuitor al cuvântului, ci i ca teolog

profund i ptrunztor, a crui gândire

teologic se înscrie pe linia ortodoxiei

nîceene.

Migne, 98; W. Christ i M. Paranikas (ed.),

Anthologia Graeca Carminium Christiano-

rit/tu Leipzig, 1871; comentarul Ia poezia Sf.

Grigorie, în Migne, PG, 38, 339-680; K.

Krumbacher, Geschichte der hyzantinischen

Literatur, zweite Auflage, MOnchen. 1897, p.

87 i urm., 749-760; P. Vintilescu, Despre

poezia imnogrqfîcâ din crile de ritual i

cântarea bisericeasca. Bucureti, 1937, p.

107 i urm.; W, Christ-M. Paranikas, Antho-

iogia Graeca Carminum Christianorum,

Leipzig, 1971, p. 161-204 (respinge ca fiind

neautentice o serie de texte pe care PG le

atribuie acestuia); E, Venables, Cosmas (7),

art. în Srnith-Wace, I, p. 694; Bardenhewer,

V, p. 173-176; Cross, Cosmas Melodos, art.

în ODCC, p. 350-351; 1. G. Coman, Patro-

togie, 1956, p. 300; Altaner-Stuiber, 1900. p.

534.

COSMA VESTITOR (740-850), autor

de omilii pstrate în manuscris. Nu avem

date referitoare la viaa i activitatea lui.

In tradiia manuscriselor, numele su este

însoit de apelativul 'Fericit'. O parte din

omiliile sale sunt închinate Sf. Ioan* Hri-

sostom, acesta fiind subiectul predilect al

Iui Cosma Vestitor. Patru din omiliile

sale, Oraiiones in dormitionem b.v.

Mariae, sunt pstrate i în traducere la-

tin. Ele a fost influenat în aceste omilii

de Patriarhul Gherman 1 al Constantino-

polului. EI descrie moartea i ridicarea

cu trupul la cer a Mriei, folosind ca tipar

moartea i înlare lui Hristos. Fapte le-

gendare sunt totodat amestecate cu aser-

iuni teologice.

Migne, PG, 65, 829-831; 106, 1005-1012;

CPG, III, 8142-8163; A. Wenger, L'assomp-

tion de la T.S. Vierge dans la tradition hyzan-

tine du Vie auXe siecle. Paris, 1955, p. 140-

154; F. Halkin. Douze recits svr saint Jean

Chrysostome, Bruxelles, 1977, p. 429-444;

A. Labate, Cosmas Vestitor, în DECA, I, p.

578-579.

CRESCONTUS (sec. IV- V), scriitor

donatist laic. In 401-402 el scrie un tratat

în aprarea teologiei baptismale a lui

Petilian, acuzându-i pe catolici c sunt

nscui din iraditio (aceasta însemnând

pentru el trdare) i din apostazia prede-

cesorilor lor. Susine readmiterea maxi-
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mienilor în Biserica donatistâ. pe motiv
c ei s-au lepdat de schism în interva-

lul de timp care Ie-a fost acordat la sino-

dul din Bagai. Spre deosebire de acetia,

catolicii continu s-i persecute pe do-
natiti i de aceea sunt de condamnat.
Pentru el, adevrul st de partea celor

puini, caracteristica celor mulfi fiind

posibilitatea de a grei. în 406, Fer. Au-
gustin* scrie un tratat împotriva lui, res-

pingând toate argumentele pe care el Ie-a

adus împotriva Bisericii oficiale.

Augustin, Contra Crescam, ed. M. Petschenig.

CSEL, 52, 325-382; P. Monceaux, Histoire

iittâraire d'Afrique chrâtienm,V\, p. 2:

W.H.C. Frend, Cresconius, în DECA, I, p.

588-589.

CUMIN FODA sau FADA, (f 662),

Cumin cel înalt sau cel Mare, stare Î
scriitor irlandez. A fost fiul regelui de

Munster (Irlanda). La începutul sec. VI îl

gsim stare al mnstirii Clonfert. A luat

parte activ în controversa pascal, fiind

autorul scrisorii adresate abatelui Segien

i eremitului Beccan prin care încearc

s-i conving pe acetia ca i Biserica

celt s adopte aceeai dat de srb-
torire a Patilor cu Biserica Romei. Lui

Cumin (sau un alt omonim de la mns-
tirea Bobbio?) îi este atribuit Liber

poemtemialis sau Poenitentiate Cum-
meani. Titlul corespunde coninutului,

dup cum aflm din primele cuvinte ale

lucrrii: începutul prologului Ia medici-

na mântuitoare de suflete. A scris i un

imn, Celebra. Juda, in sanciorum apos-

tolorum, în care evoc pe apostoli,

evangheliti i ali sfini.

Migne, PL, 87, 969-998; PLS, 4, 2039-2052;

CPU 1136, 1882, 2310; L. Bieler, The Irish

Penitentials, Dublin, 1963; J. Gammack,
Cumin, art. în Smith-Wace, I, p. 722; L.

Dattrino, Cummean le Long, în DECA, I, p.

602.

CUTHBERT (634-687), episcop de
Lindisfarne. Originar din Northumbria.

Devine clugr în 651, în urma unei vi-

ziuni, Ia mnstirea Melrose (Beda Ve-

nerabilul relateaz viziunea, în Hist.

eccl). împreun cu abatele Lata merge la

mnstirea Ripon, de unde revine mai

târziu Ia Melrose, unde este ales stare.

De aici merge la Lindisfarne i împreun
cu abatele Eata adopt stilul roman în

îmbrcminte,, tunsoare i observarea sr-

btorii Patelui. Simind nevoia de sin-

gurtate, se retrage pe insula Farne, unde
rmâne timp de 8 ani. Este ales episcop

de Hexaham în 684, îns refuz. Dup ce

stareul su ajunge episcop de Hexham,
el accept alegerea ca episcop de Lindis-

farne. In timpul scurtului su episcopat,

el a dus o intens activitate misionar i
organizatoric. Moare în 687. Invaziile

daneze nu permit îns ca trupul su s se

odihneasc în pace. Abia dup 300 de

ani, în 999, corpul su este aezat cu cinste

în catedrala din Durham. Lui Cuthbert îi

este atribuit o serie de reguli monahale,

care, din nefericire, s-a pierdut.

W. Jaager, Bedas metrische Vita Sancti

Cuthberti, Palaestra CXCVIII, Untersuchun-

gen und Texte aus deutschen und englischen

Philologie, 1935; B. Colgrave, Two Lives of
Saint Cuthbert. A Life by an anonymous
monk of Lindisfarne and Bede's Prose Life.

Text, Translation and Notes, 1940; J. Raine,

Cuthbert (1), în Smith-Wace, I, p. 724-729;

Cross, Cuthbert, St., în ODCC, p. 367; M.L.
Angfisani Sanfllippo, Cuthbert, în DECA, I,

p. 602.

CYNEWULF (sec. VIII-IX), poet

anglo-saxon al crui nume se afl scris

cu caractere runice la sfâritul a patru

poeme anglo-saxone, toate având un

coninut religios. Este vorba de poemele:

Chrish din care doar partea a doua este

autentic, celebreaz înlarea la cer a Iui
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Hristos; Jutkmch prezint viaa sfintei

Juliana; Elene, poem considerat adevra-

ta capodoper a lui Cynewulf, relateaz

despre aflarea Sfintei Cruci de ctre îm-

prteasa Elena i, în cele din urm: The

Fale of the Apostles. din care se ps-

treaz fragmente i prezint viaa aposto-

lilor dup trimiterea lor Ia propovduire.

Este vorba de o opera inspirat din

tainele cretine i ale sfinilor, care d
mrturie despre o vibraie luntric plin

de fervoarea credinei. Lui Cynewulf îi

mai este atribuit i poemul Dream of the

Rood. Din acest poem câteva versuri sunt

gravate pe cunoscuta
t Ruthweil Cross\

Nu se tie cine a fost Cynewulf. Unii l-au

identificat cu omonimul su, care a fost

episcop de Lindisfarne (m. 783), iar alii

cu un preot având acelai nume i a crui

isclitur se afl pe hotrârile sinodului

de la Clovesho (803). Aceste identificri

sunt îns greu de susinut.

C.W. Kennedy, The Poems of Cynewulf

tramlaled inia English Prosey 1910, cu bo-

gat bibliografie. C. Schaar, Criticai Studies

in the Cynewulf Group, Lund Studies in

English, XVII, 1949 cu bibliografie; Cross,

Cynewulf în ODCC, p. 367.

CYR DE EDESSA (sec. VI). teolog

nestorian, ucenic al Iui Mar Aba i Toma

de Edessa. A urmat cursurile colii din

Nisibe. Dup definitivarea studiilor pre-

d la Seleucia-Ctesifon i, dup câte se

pare, la al-Hira. De la el ne-au rmas
doar ase tratate asupra celebrrilor litur-

gice. In doctrina sa el a fost influenat de

Teodor* de Mopsuestia.

Ortiz de Urbina. Pairotogia syriaca, ed. 2-a,

Roma, 1965, p. 127 i urm.; W.F. Macomber,

Six Explanatiom of the Liturgica/ Feasts by

Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologlan

of the Mid-Sixth Centvry, CSCO, 355-

356/syr. 155-156; S. J. Voicu, Cyr d'Edesse,

în DECA, I, p. 608.

CYR DE PANOPOLIS (t 457), poet.

S-a nscut la Panopolis în Egipt. Datorit

marelui su talent poetic, atrage atenia

împrtesei Eudoxia, câtigând prin in-

termediul ei o serie de favoruri. A fost

numit prefect al Constantinopolului în

435, în care calitate construiete i înt-

rete zidurile cetii, apoi praefectus

praetorio Orientis i, în cele din urm,

consul (441). Datorit intrigilor împotri-

va sa, îi pierde funciile i este fcut cu

fora episcop de Cotyaeum, ora în Fri-

gia. Aici izbutete s calmeze spiritele

localnicilor printr-o omilie compus doar

din dou fraze. Tot aici compune o epi-

gram pentru Daniel Stilitul. Noi acuze

determin demisia sa i din funcia de

episcop. Se retrage la una din proprie-

tile sale, unde se stinge din via în

jurul anului 457.

Anthoiogia Graeca, I, 99; 7, 557; 9, 136;

623; 808 i urm., 81 3; 15, 9 cu trad. i scurte

adnotri de H. Beckby; H. Delehaye, Une

epigramma de l'Anthologie grecque (I, 99):

REG, 9, 1896, 216-224; T.E. Gregory, The

Remarkable Chrislmas Homily of Kyros

Panopolites. GRBS, 16, 1975, p. 3 17-324; J.

Irmscher, Cyr de Panopolisi, în DECA, I, p.

608;PWK,
V

17, 188-190.

CYRILLONA vezi QURILLONA.
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D
Dadha

Dadha, clugr siriac din împrejurimile

localitii Amid, contemporan cu Isaac*

de Antiohia. A fost trimis de ctre lo-

cuitorii acelei ceti la Constantinopol

pentru a obine scutirea de impozite, dar

i pentru ajutoare ca urmare a dezastrului

cauzat de rzboi i de foamete. îi sunt

atribuite lui Dadha peste 300 de tratate

pe diverse teme: biblice, haghiograflce i
poeme (madhrashe), din care nu s-a ps-
trat nimic.

Wright, p. 44. Duval, p. 339: Chabot. 35:

Land, Anecd. Syr, [11.84.

Dadb-isho

Dadh-isho. catolicos al Seleuciei (421-

456). Assemani ne infonneazc acestu-

ia îî aparin comentarii la cri din

Vechiul Testament: Comentariu la Daniel,

Regi i Ecclesiast. O colecie de canoane

din sec. XI, care cuprinde canoanele pro-

mulgate la sinodul convocat de el în 430.

Bar Hebraeus, Chron. ecc/., II, 57, nota 1;

Assemani, BO, III, I, 214; Wright, p. 45;

Du val, p. 71; Tixeront, Patrologie, p. 292.

Dadh-isho

Dadh-isho (t 604), clugr nestorian,

urmaul lui Avraam, fondatorul mns-
tirii de pe muntele Izla (sec. VI), la st-

reia acestui aezmânt monahal. S-a

nscut în anul 529 la Beth Daraye. Tr-
iete o vreme în solitudine la Abiadene.

Prsete coala din Arbela i se retrage

la Izla, în 588, propunând noi reguli mo-

nahale dup care monahii de aici urmau

s vieuiasc, accentuând în special obli-

gativitatea clugrilor de a împrti
învtura lui Nestorie*. învtura sa se

înscrie pe linia gândirii teologice propus
de Diodor*, Teodor* de Mopsuestia i
Nstorie. A mai scris un tratat despre viaa

monahal, a adnotat operele lui Isaia din

Skete i a tradus, dup prerea lui Asse-

mani, Paradisul clugrilor occidentali,

titlu dup care era cunoscut Hisioria

Lausiaca a lui Paladiu*. Dup alte preri,

Hisioria Lausiaca a fost tradus, în sec.

VII, de un alt clugr cu acelai nume,

Dadh-isho* din Qatar (Scher).

J.B. Chabot, Regidae monasticae ab Abra-

hamo et Dadjesu conditae, în Accademia dei

Lincei 7, Roma, 1898, p. 77-90; Assemani,

BO III, pt. I, p. 98-99; A. VSObus, Syriac

and Arabic Documents.*.
t
Stockholm, 1960,

p. 163-175; Baumstark, 1 30-131; Urbina, p.

135-136.

Dadh-isho Qatraya

Monah i scriitor nestorian care a trit în

a doua jumtate a sec. VIL Originar din

Beth Qatraye, a vieuit la mnstirea
Rabkennare. Abdh-isho, în Catalogul

scriitorilor sirieni, d o list a lucrrilor

sale. Este vorba de un comentariu la ope-

rele stareului Isaia, un altul, la Para-

disum Patrum al lui Henan-lsho, o carte

despre viaa monahal, tratate despre

sfinirea chiliei, tratate despre mângâiere,

scrisori i subiecte abordând problema

singurtii trupeti i sufleteti. Dintre

aceste lucrri ne-au parvenit comenta-

riul la opera stareului Isaia i tratatul

despre singurtate sau isihie. Acest ultim
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tratat este deosebit de important întrucât

prezint exerciiile spirituale pe care

clugrii trebuiau s le practice în timpul

celor apte zile de retragere, adic, în

timpul celor apte zile ale sptmânii.

Prin însui coninutul lui, tratatul despre

singurtate dezvluie tradiiile intime ale

monahismului mesopotamian, fiind în

realitate o expunere aproape complet a

ascezei i misticii cretine orientale. Sunt

citai, alturi de Hvagrie, stareul Isaia.

Marcu Eremitul i pseudo-Macarie.

A. Mingana, Early Christian Mystics, în

Woodbroke Studies VII, Cambridge. 1934, p.

201-248 trad. în englez p. 76-143; J.

Maleos, Lelya Sapra, Roma, 1959, p. 472-

474; Addai Scher, Notice sar la vie ei Ies

aeuvres de Dadischo Qatraya, în Journal

Asiatique, janvier-fevrier 1906, p. 103:

Baumstark, p. 226-227; A. Guillaumont.

Dadh-isho Qatraya, în DSp. III, p. 2-3;

Urbina, p. 144-145; P. Bruns, Dadischo von

Bet Qatraje, în LACL, p. 156 cu bibliografie.

Dair-Balaizah

Dair-Balaizah, Fragmentele de papirus

de la. Vezi: Der Balizei;.

Dalmatius

Dalmatius (t 440), clugr i arhiman-

drit la Constantinopol. A tcut parte din

grzile imperiale sub împratul Teodosie

cel Mare. A întemeiat o familie i a avut

copii. Simind atracie deosebit fa de

viaa monahal, prsete viaa de fami-

lie i, împreun cu fiul s cel mai mic,

Faustus, se retrage la o mnstire lâng

Constantinopol unde se afla ca stare un

oarecare Isaac, vestit tritor i nevoitor

întru cele sfinte. La moartea sa, Isaac îl

numete egumen, patriarh fiind Atticus.

Dalmatius rmâne în chilia sa timp de 48

de ani, fr a o prsi. In acest rstimp, a

fost consultat de sinoade, patriarhi i
împrai. Este numit uneori 'capul' m-
nstirilor din Constantinopol. Nu tim

dac este vorba de un titlu oficial sau mai

degrab de un apelativ onorific. A nu fi

confundat cu omonimul su, episcop de

Cyzic, care a fost i el clugr la Con-

stantinopol. dar care a participat la sino-

dul de la Efes (45 1 ), în calitatea de epis-

cop. La solicitarea lui Chirii, iese din

chilia sa dup 48 de ani i intervine pe

lâng împratul Teodosie II pentru ca

cele dou partide, sirian i egiptean

(nestorian i alexandrin), s se întâl-

neasc laCalcedon pentru a da explicaii.

Teodosie poruncete celor dou grupri

s vin la Constantinopol. Exist o scri-

soare din partea episcopilor sinodali prin

care i se mulumete lui Dalmatius, recu-

noscându-se valoarea interveniei sale pe

lâng împrat.

Dalmatius este autorul a dou scrisori

adresate sinodului de la Efes (431) i a

unei apologii. A decedat în jurul anului

440.

Migne, PG 85, 1797-1802; CPG. III, 5776-

5778; DHGE. 14, 27-28; A. Berger, Unter-

suchungen tu der Patria Konstantinupoleos,

Bonn, 1988, p. 630; W.M. Sinclair, Dal-

matius (4), art. în Smith-Wace, 1, p. 781-782;

E. Prinzivalii, Dalmace, în DECA, 1, p. 618;

B. Windau, Dulmai(i)us, Archimandrit, în

LACL, p. 156 cu bibliografie.

Dalmatius de Cyzic

Dalmatius de Cyzic, clugr i apoi epis-

cop de Cyzic. Socrate ne informeaz c,

dei Sîsinius, arhiepiscopul Constanti-

nopolului, îl favoriza pe pe Produs pen-

tru scaunul de Cyzic, poporul îl alege pe

Dalmatius, potrivit rânduielilor bise-

riceti. Mai târziu, Produs va accede Ia

scaunul patriarhal de Constantinopol.
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Dalmatius rmâne episcop de Cyzic,

deoarece îl întâlnim în aceast calitate

printre semnatarii actelor sinodului ecu-

menic de Ia Efes (431). Dalmatius este

autorul culegerii actelor oficiale ale sino-

dului de la Niceea (325), care a fost

folosit mai apoi de Ghelasie la scrierea

Istoriei bisericeti,

Socrate, IsL bis., VII, 28; Migne, PG. 67, p.

802; W. M. Sinclair, Dalmatius (5). art. în

Smith-Wace, I, p. 782; Altaner-Stuiber, 1980,

p. 246; E. Prinzivalli, Dalmace de Cvzique,

înDECA, !,p. 619.

Damasus

Damasus (304-384), episcop de Roma.
De origine spaniol, dei se pare c s-a

nscut la Roma. Ajunge diacon al lui Li-

beriu. Datorit opoziiei sale fa de
Felix, antipap arian, i fa de arieni în

general. Liberiu este trimis în exil de
ctre împratul Constanii! în 355. Da-
masus îl urmeaz, îns îl va prsi pentru

a participa la alegerea i numirea ca pap
a lui Felix. Liberiu revine pe scaunul

episcopal dup un exil de trei ani. Tabra
arienilor condus de Felix cade în dis-

graie, în schimb Damasus a fost iertat.

La moartea lui Liberiu (366), Damasus
face uz de vechile sale legturi cu arienii

care au rmas în Biseric i, ajutat de
acetia, ajunge pe scaunul de episcop al

Romei. în acelai timp, arc loc o alt
alegere, fcut de aceast dat de adepii

lui Liberiu, care îl aleg pe Ursinus.

Intre cele dou grupri, conduse de
Damasus i Ursinus, izbucnesc tensiuni.

Pentru a-i lichida opozanii, Damasus
folosete fora armat, Documente ale

vremii spun c el a intrat cu fora în Ba-

silica S. Mria Maggiore, unde se aflau

adepii lui Ursinus, i a trecut prin sabie

160 de persoane de ambele sexe. De alt-

fel, relatrile referitoare Ia Damasus i Ia

caracterul lui, sunt destul de contradic-

torii. Este greu s judecm care a fost

adevrata realitate. Cert estec el s-a im-

pus ca pap cu ajutorul arienilor, fa de

care a avut o atitudine ezitant, atunci

când Sf. Vasile* îi cere mai mult fermi-

tate, i nu a ezitat s foloseasc tora pen-

tru a-i apra scaunul. împratul Valen-

tinian I intervine în favoarea lui Dama-
sus, trimiându-l în exil pe Ursinus. Ne-
cazurile lui Damasus vor înceta îns abia

în 381. Reinem c, sprijinit de puterea

imperial, Damasus a încercat s soluio-

neze problemele controversate ridicate

de ereziile vremii (arianism, donatism,

luciferieni etc), inând o serie de sinoa-

de. Pentru a compensa probabil perioada

tulbure legat de venirea sa pe scaunul

episcopal al Romei. Damasus se dedic
unei intense activiti, construind arhive

pontificale, fcând spturi i consoli-

dând catacombele, înfrumuseând mor-
mintele martirilor, ridicând o serie de mari

basilici. In plan cultural, el i-a asigurat

prietenia lui Ieronim, care i-a fost secre-

tar între anii 832-834, i cruia i-a soli-

citat de nenumrate ori sfatul în pro-

bleme de exegez biblic. Tot el I-a încu-

rajat pe Ieronim s treac la revizuirea i
efectuarea traducerii în latin a textului

integral al Sf, Scripturi. Totodat, a întrei-

nut relaii cordiale cu aristocraia roman.
In istoria literaturii cretine, Damasus r-
mâne datorit numeroaselor epigrame pe

care el Ie-a scris în cinstea unor martiri ai

cretintii, a unor prieteni i rude dece-

date, dar i cu ocazia unor evenimente

mai deosebite. Acestea au fost spate în

marmur de unul din marii artiti ai vre-

mii, Furius Dionysios Philocalus, care i-a

fost i prieten. Marea majoritate a epi-

gramelor sale sunt cunoscute doar din

transcrieri, fcute în evul mediu. Acestea

au o importan mai mult istoric i arlie-
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ologic decât literara (Quasten), chiar

dac Ieronim are cuvinte alese la adresa

lor. Ieronim îi mai atribuie o lucrare De
virginitate, care "îns nu s-a pstrat. Pe

lâng epigrame, de la el a mai rmas i o

serie de scrisori. Unele din acestea sunt

interesante pentru coninutul lor doctri-

nar. Tot lui Damasus îi sunt atribuite scri-

soarea Ad Gallos Episcopos i prima

parte din Decreium Gelusianum (Expla-

natiofidei), despre care se crede ca a fost

redactat cu ocazia sinodului de la Roma

din 382. Damasus înceteaz din via în

anul 384.

Migne, PL 13, 109-424; A. Ferrua, Epi-

grammata Dam asfana. Roma, 1042; Schis-

ma ursinian în CSEL. 35, (CoIIectio

Avellana), p. 48-58; B. Babut, La plus anci-

enne decretate. Paris, 1904, p. 65-87; Migne,

PL, 13. 1 181-1194 (Ad Gailos Episcopos);

M.A. Norton, Pope Damasus: Leaders of the

Iberean Christianity, ed. J. Marique, Boston,

1962, p. 13-80; A. Lippold, Ursinus und Da-

masus, Historia 14, 1965, p. 105-128; J.

Fontaine, La naissance de la Poesie dans

['Occident chreiien, Paris, 1981, VII; G. H.

Moberly, Damasus, art. în Smith-Wace, I, p.

783-784; Cayr£, I, p. 501; Tixeront, Patro-

logie, p. 330; Altaner-Stuiben 1980, p. 354-

355; Cross, Damasus, art. în ODCC, p. 374;

Quasten, Patrolagy, IV, p. 273-278 cu bogat

bibliografie; Ch. Petri, Dantase, în DECA, I,

p. 621-623; H.KL Weikmann, Damasus /,

von Rom. în LACL, p. 156-158 cu biblio-

grafie.

Damian de Alexandria

Damian de Alexandria, patriarh necal-

cedonian de Alexandria (578-605), de

origine din Siria. Ajunge la cârma Bise-

ricii din Egipt într-o perioad de mari

frmântri, legat de încercrile împra-

tului Justinian dea unifica Biserica i im-

periul. Episcopatul lui Damian este

amintit cu recunotin de scriitorii iaco-

bii, datorit reconcilierii dintre Alexan-

dria i Antiohia, realizat de acesta. Tot-

odat, Damian izbutete s pun temeli-

ile unui sacerdoiu egiptean, ceea ce va

avea influene nefaste pentru Biserica de

Rsrit, în special datorit sciziunii din-

tre gruparea monofizit i cea duofizit.

în timpul patriarhatului su, se dezvolt

o adevrat coal teologic, susinut de

autori care îi vor redacta operele în

limba copt, cum au fost: Constantin de

Assiout, loan de Ashmmunein, Rufus de

Shotep, loan Paralos.

Damian a scris probabil în greac. Dintre

scrierile sale n-au rmas decât câteva

scrisori sinodale trimise Bisericii siriene

i fragmente dintr-o omilie asupra întru-

prii, pstrate în traducere copt.

J.B. Chabot, Chronique de Michel ie Syrr'en,

Bruxelles, 1963 = Paris, 1901/19010, 2, p.

325-334/4, 358-363 (text siriac i trad. în

francez); W.E. Crum, Theological Texts

from Coptic Papyri, Oxford, 1913; J.

Masp^ro, Histoire des patriarches d'Alexan-

drie. Paris, 1953: J.M. Fuller, The Coptic

Churck în Smith-Wace, I, p. 667; T. Orlandi,

Damien d'Alexandrie, în DECA, I, p. 623; B.

Windau. Damian von Alexandriei în LACL,

p. 158 cu bibliografie.

Daniel bar Maryam

Daniel bar Maryam (sec. VII), contem-

poran cu patriarhul Isho-yabh III de

Hedhaiabh (aprox. 650). Este considerat

autor al unei Explicaii a calendarului i
al unei Istorii bisericeti în patrii cri.

Istoria sa este citat de George de Arbel

în sec. X, în legtur cu data distrugerii

Ierusalimului. A fost identificat cu Da-

niel bar Tubanita, episcop de Tahal, în

Beth Garmai, care a scris predici fune-

bre, omilii, rspunsuri la întrebri bi-

blice, o Carte a Florilor, care pare a fi o

antologie de poezii, i Soluii la între-
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bnie privind voi V al operelor lui Isaac

de Ninive. Din toate aceste opere nu s-a

pstrat nimic.

Assemani, BG, II, 420; III, 1, 231; III, 1, 521;
E. Degen, Ein nestorianischer Kirchenhisto-

riker, în OrChr. 52, 1968, p. 45-80; Wright,

127; Duvai, p. 204; Chabot, p. 101; P. Bruns,
Daniel bar Maryam, în LACL, p. 1 58.

Daniel de Salah

Daniel de Salah este autorul unui Co-
mentariu la psalmi în trei volume, scris

între anii 541-542 sub form de omilii.

La acesta se adaug o serie de comentarii

referitoare la Ecclesiast i Ia plgile tri-

mise de Yahweh asupra egiptenilor,

lucrri pierdute.

G. Diettrich, Bine jacobitische Einleitung in

der Psalter in Verbindung mit zwei Homilien
aus den grossen Psalmenkommentar des
Daniel von Salah zum ersten Mal heraus-
gegeben, Giessen, 1912 (cu trad. în ger-

man); omiliile 83, 95, 115 în L. Lazarus.

Wiener Zeitschrift fur die Kunde des
Morgenlands 9, 1895, p. 85-108, 149-224

trad. în german; Baumstark, p. 179; Urbina,

p. 166; P. Bruns, Daniel von Salah, în LACL,
p. 158-159.

David Armeanul

Potrivit tradiiei, pstrat în diverse ma-
nuscrise, nu este vorba doar de o singur
persoan cu acest nume, ci de cel puin
dou, care au trit în perioade diferite.

Cele mai de seam personaliti cunos-

cute sub acest nume sunt: a. David Ne-
biruitul (anyal!'), probabil din sec. IV,

traductor din operele filosofilor greci

(Arislotel, Porfiriu, Dionisie din Tracia)

i ale unor teologi (Chirii al Alexandriei,

Dionisie Areopagitul, Nemesîu de Emesa).

Acestuia îi mai sunt atribuite i câteva

lucrri filosofice, b. David de Hark, din

sec. VI, autor al unor omilii despre Sf.

Cruce; împotriva ereticilor.

Y. Mandian, Dovedi Commentarius in Aristo-

telem, St. Peterbsurg, 1911; A. Mandian,
Scholien, Marburg, 1903 (text armean i trad.

în german); PP Mechitaristae, Coriun,

David Invicti al. opera omnia, V, 1833 (text

armean); N. Adontz. Denys de Thrace,

Louvain. 1970 (text armean i trad. în fran-

cez); F.C. Conybeare, David the Invincible,

Wien, 1893; A.K. Sanian, David the 'fnvin-

cible Philosopher\ Atlanta, 1986; Barden-
hewer, V, p. 217-219; Tixteront, Patrologie,

437; S.J. Voicu, David l'Armenien, în DECA,
I, p. 630 cu bibliografie în armean i rus; P.

Bruns, David Armenus (Invictus), în LACL,
p. 159 cu bibliografie.

David de Beth Rabban

David de Beth Rabban (sec. VIII), s-a

nscut în regiunea Ninive i a intrat în

mnstirea Singar. Prsete mnstirea
în 784 împreun cu ali 40 de clugri,
datorit unor neînelegeri cu episcopul

locului. De la el avem fragmente dintr-o

lucrare de gramatic; un poem asupra
literelor alfabetului siriac, care amintete
de midrashim alfabetice din tradiia iu-

daic; un comentariu la cap. X al Facerii;

un dialog între un melchit i un iacobit

asupra adaosului Ia Trisaghionr'care s-a

rstignit pentru noi'. I-au mai fost atribuite

i o serie de poezii, dar care au aparinut
unui scriitor anonim de dat târzie.

Chabot, p. 91; Duval, p. 384-385; Bar
Shakako, Livres de Tresors, 2e pârtie, cap.

14; Elias Millos, Directorium spirituale,

Roma, 1868, p. 172-214; Cardahi, Liber the-

sauri, p. 138.
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De aleatoribus sau Adversus

aleatores

Omilie împotriva juctorilor de zaruri,

atribuit de A. von Harnack lui Victor

(189-199), episcopul Romei, sau unui

antipap novaian din Roma. Ali cerce-

ttori înclin spre un autor african

(Koch), sau un episcop de Roma de la

sfâritul sec. II (Danielou). Este condam-

nat în aceast omilie nu numai jocul de

zaruri, ci orice joc de noroc. Omilia are

un coninut moral i încearc s rezolve

tensiunea dintre viaa pe care un cretin

botezat trebuie s o duc i forele rului.

Este vorba, în general, de un text care

arunc o raz de lumin asupra istoriei

primare a literaturii cretine latin. Au-

torul a cunoscut Pastorul lui Herma i
Scriptura, la care face referiri.

Migne, 4, 827-836; PLS, I, 49; W. Harei

(ed.), CSEL, III, 3, 1871. p. 92-104; A. von

Harnack. Der pseudocyprianische Traktat De

aleatoribus. die ci/teste lateinische christtiche

Schrift, ein Werk des romischen Bischojs

yiktor/(saecII),TU, V, Heft. 1, 1888; Idem.

Zu Pseudocyprian, Adv. aleat.. I, p. 93, I i

urm. ed. Harei, în TU, XX, Heft.3, 1900, p.

1 12-116; H. Koch, Zur Schrift 'adversus

aleatores ', în Festgabe K. Mullcr, Ttibingen,

1922, p.58-67; J. Danielou, Les origins dv

christiiwisme latine. Paris, 1 978

;

Bardenhewer, II, p. 498 i urm.; Cross, De

aleatoribus, în ODCC, p. 382; RJ.de

Simone, De aleatotihw. în DECA. I, p. 630.

aparine caracterelor nobile, fiind deter-

minat de starea de libertate luntric a

omului. De-a lungul anilor a existat o

intens controvers privind autorul aces-

tui tratat. în prezent, concluziile se în-

dreapt, aa cum am spus, spre Novaian.

CCL 4, 103-127; S. Matzinger, Des hi

Thascius C. Cyprianus Traktat <De bono

pudicitiae> i
NUrcnberg, 1892; B, Heliu,

Studia in Corpus Cyprianenu Uppsala, 1 946;

V. Saxer, De bono pudicitiae, în DECA, l> p.

630-63 I .

De Jesu Christo Deo et Homine

Poem închinat lui
h

Hristos, Cuvântul Iui

Dumnezeu. Chip al Tatlui ceresc...'

(Verbum Christe Dei, Patris caelestis

imago...), care prezint viaa Mântuito-

rului în contextul a patru etape: întrupa-

rea i naterea, rememorarea minunilor

svârite de El, lucrarea sau opera de

mântuire i înlarea Ia cer. Nu este vorba

de un poem dens teologic, ci mai degrab

de o redare poetic a vieii i activitii

Mântuitorului. Autorul rmâne necunos-

cut, dei a fost atribuit unui oarecare

Victorin sau Victor.

CPL 1459; PLS HI, 1135-1139; W. Harei,

CSEL 111, 3, 30 i urm.; Schanz, IV, 1, 159;

L. Dattrino, De Jesu Christo Deo et Homine,

în DECAJ.p. 631-632.

De bono pudicîtiae

Tratat atribuit lui Novaian* care l-a scris

în timpul episcopatului su. Este vorba de

un elogiu pe care autorul îl aduce strii

de feciorie. La redactarea acestuia se pare

c Novaian a folosit lucrrile cu aceeai

tem ale lui Tertulian* i Ciprian*.

Fecioria este o virtute greu de dobândit i

De Ligno Cruci

Poem care aparine, dup câte se pare,

poeilor anonimi minori din sec. IV-V

din Galia (L. Dattrino). Atribuirea unui

oarecare Victorin este îndoielnic. Este

vorba de un poem cu accente didactice i

alegorice puternic nuanate. El descrie
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muntele Golgota i arborele vieii, care

rsare din râna lui. Coroana lui se înal
pân la cer. iar ramurele sale se întind pe

întreg pmântul i reprezint pe cei doi-

sprezece apostoli, care au druit lumii

via prin predica lor. Cea de a doua parte

a poemului îi prezint pe oameni care

alearg s-i potoleasc setea din izvorul

care a izvorât la rdcina lui. Izvorul este

botezul. Poemul se încheie cu motive

morale subliniind certitudinea mântuirii,

îns nu pentru toi oamenii, deoarece o
parte din ei nu persevereaz în viaa i
faptele mântuirii.

Migne, PL 2, II 13-11 14; CPL 1458: CSEL
III, 305-308; Poesie latine chretienne du
Moyen Age, IFI-XVe siecles. culegere realiza-

t de H. Spitzmuller, Bruges, 1971, p. 1 170-

1173; L. Daltrino, De Ligno Cruci, în

DECA, I, p. 632.

De Martyrio Machabaeorum

Poem latin în 394 de hexametri care ela-

boreaz textul din 2 Macabei 7, 1-41. In-

tenia ultim a poemului este s reliefeze

rsplata jertfei martirice, adic a celor

care rmân credincioi Iui Dumnezeu.

Textul nu aduce nuane teologice deo-

sebite i este în esen o parafrazare a

relatrii biblice. Nu se cunoate cu certi-

tudine cine a fost autorul acestui poem, el

fiind atribuit lui Ilarie* (Hilarius) de

Poitier, Ilarie* (Hilarius) de Arles sau lui

Victorin* de Pettau.

Migne, PL 50, 1275-1286; R. Peiper, în

CSEL 23, p. 240-254, 255-269; CPL, 1428;

M. Schatkin, The Maccabean Martyrs, în

VigChr28, 1974, p. 97-113; L. Daltrino, De
Martyrio Machabaeorum, în DECA, I, p.

632; P. Bruns, De Martyrio Machabaeorum,

înLACL, p. 159.

De mîraculis S. Stephani

Este vorba de un document care relateaz

minunile svârite de ctre Sf. tefan
prin mijlocirea moatelor sale descope-
rite la Caphargamala. Este vorba de acele

minuni care s-au petrecut în Africa Pro-

consular unde moatele sale au fost

aduse în 418. In special sunt menionate
cele de Ia Uzali din 424, în timpul epis-

copului Evodiu, consemnarea lor fiind

fcut la intervenia Fericitului Augus-
tin*. Acest document este o vie mrturie
a cultului Sf. tefan în Africa Proconsu-
lar i a dezvoltrii cultului sfinilor în

tradiia cretin.

Migne, 41, 833-854; H. Delehaye,' Le pre-

miers libelli miraculorum, în AnBolI 29,

1910, p. 427-434; V. Saxer, Morts, martyrs,

reliques en Afrique chretienne aux premiers

siecles. Paris, 1980, p. 246-254; Idem, De
nriraculis 5. Stephani, în DECA, I, p. 632-

633; G. Rowekamp, De miractdis S.

StephanLm LACL, p. 159.

De Monogramma Christi

De monogramma Christi este un scurt

tratat care prezint forma i semnificaia

monogramei lui Hristos, format din trei

litere suprapuse XIS. Ca numerale, aces-

te litere dau cifra de 616 (X=600 + 1=1

+ S =6). Autorul monogramei susine c
aceast cifr reprezint numele lui

Hristos. Lucrarea a fost atribuit lui le-

ronim*, ipoteza fiind sugerat de comen-
tariul Ia Apocalips al lui Victorin* de
Pettau, prelucrat de leronim. Aceast pa-

ternitate este negat, documentul consi-

derându-se c a fost redactat la o dat
mai târzie.

Migne, PLS 2, 287-291; CPL 637; G.
Haussleiter, în CSEL 49, 124; G. Morin,

Hieronymi de monogramma, în Rben 20,

1903, p. 232-236; L. Dattrino, De mono-
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gramma Christi, tn DECA, L p. 633; B.

Windau, De monogramma Christi, în LACL,

p. 159-160 cu bibliografie.

De recta in Deum fide

Dup ce a tradus în latin tratatul De
principiis al lui Origen*, Rufin* a fost

suspectat de rspândirea intenionat a

unor idei origeniste percepute ca eretice.

Pentru a înltura o astfel de suspiciune, el

traduce dialogul De recta in Deum fide,

atribuindu-l lui Origen sub pseudonimul

Adamantius. Aceast atribuire fusese

deja fcut de ctre Vasile* cel Mare i
Grigorie* de Nazianz, iar înainte de ei de

Eusebiu*, întrucât Origen mai ara cunos-

cut i sub numele de Adamantius. Se

pare, totui, c acest Adamantius este un

personaj care trebuie plasat în sec IV,

fiind contemporan cu Metodiu* de Olimp.

Tratatul este îndreptat împotriva uceni-

cilor marilor corifei gnostici Marcion*,

Bardesanes* i Valentin*. în prima parte,

sunt discutate ideile marcionite, acestea

fiind aprate de Megethius i Marcu,

ucenici ai lui Marcion, iar în cea de a

doua, sunt reluate ideile lui Bardesanes,

susinute de ucenicul acestuia, Marinus,

Adamantius, ca partener de dialog afirm

doctrina ortodox, obinând în cele din

urm aprobarea lui Eutropiu, arbitru p-
gân al disputei. Se pstreaz i originalul

grec, scris probabil în Siria.

Migne, PG 11, 1755-1762; CPL 198. 1; W.H.

van de Sande Bakhuyzen, GCS 4, Leipzig,

1901; F.J.A. Hort, Adamantius-, în Smith-

Wace, I, p. 39-41; F.X. Murphy, Rufinus of

Aquileia, Washington, 1945, p. 123-125; V.

Buchheit, Tyranii Rufîni librorum Adamantii

Origenis adversus haereticos interpretativ

Studia et Testimonia antiqua I, Munchen,

1966; Quasten, Patrolog}^ H, p. 146-147 cu

bibliografie; L. Dattrino, De recta in Deum

fide, în DECA, 1, p. 634-635.

Decentius de Gubbio

Decentius a fost episcop de Gubbio (Eu-

gubium în Umbria), în jurul anului 416,

când papa Inoceniu 1 îî rspunde Ia scri-

soarea prin care el îi ceruse episcopului

Romei o serie de sfaturi legate de diverse

practici privind ritualul bisericesc i viaa

cretin. Din scrisoarea de rspuns a lui

Inoceniu deducem c el a cerut clari-

ficri în legtur cu urmtoarele proble-

me: momentul când trebuie dat sruta-

rea pcii, pomenirea celor care au adus

darurile pentru liturghie, postul în zilele

de sâmbta, problema azimei i a pâinii

dospite pentru euharistie, punerea mâi-

nilor asupra celor posedai, disciplina pe-

nitenial, ungerea bolnavilor. Din scri-

soare se înelegec liturghia roman înc
nu se impusese în ritualul apusean i c
papa încerca s o impun.

Migne, PL 20, 551; Ceillier, VII, 518; R.H.

Connolly, Pape Innocmt I <De nominibus

recitandis>, JThS 20, 1919, p. 215-226: R.

Cabie, La Lettre du Pape Innocente P
Decentius de Gubbio (19 mar 416),

Louvain, 1973; W.M. Sinclair, Decentius (2),

Smith-Wace, I, p. 797; V. Saxer, Decentius de

Gubbio, în DECA, I, p. 638.

Decretum Gelasianum

Document, aparinând literaturii cretine

latine primare, de mare importan pen-

tru Biserica cretin, pstrat sub numele

papii Ghelasie (492-496). Unele manu-

scrise îl consider ca autor pe papa Da-

masus* (366-384) sau pe papa Hormisda

(514-523). în realitate, nu este vorba de

opera vreunui pap, ci de o compilaie

anonim redactat în Italia (dar nu Ia Ro-

ma), în prima parte a sec. VI (Cross). De-

cretul se împarte în cinci pri: a. Hristos

i Duhul Sfânt; b. Crile canonice ale Sf.

Scripturi; c. Biserica Roman i scaunele
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dependente de ea; d. Sinoadele i Prinii

ortodoci ai Bisericii; i e. Crile care

pot fi acceptate i care nu pot fi acceptate

(operele Prinilor) i crile apocrife

(biblice i patristice).

Migne, PL 19, 787-794 (incomplet); PL, 59,

157-164, 165-180; CPU 1676; ed. crit. E.

von Dobschtttz, TU. 38, Hft., 4, 1912;

Bardenhewer, IV. p. 626 i urm.; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 118, 354, 463; Cross.

Decretam Gefasianum, în ODCC, p. 385;

Quasten, Patrotogy, IV, p. 202; E. Peretto,

Decret de Gelase, în DEC A, î, p. 638-639; G.

ROwekamp, Decretum Gelasianum
y în

LACL, p. 160.

Defensor

Clugr la mnstirea Sf. Martin din

Liguge, de lâng Poitiers, ucenic al lui

Ursin, tritor în sec. VII. Este considerat

autorul unei lucrri. Liber scintiUarunu

scris în jurul anului 700. Aceast lu-

crare aparine literaturii gnomice, reu-

nind pasaje din Sf. Scriptur i din scrie-

rile Sf. Prini, în majoritate latini, dar i
greci i sirieni, în spe, Sf. Efrem irul.

Coninutul este exclusiv moral i este

elaborat tematic: virtui i vicii, îndatoriri

inerente vieii sociale, religioase sau cas-

nice. Citatele scripturistice sunt luate

dintr-o alt traducre decât Vulgata, ceea

ce prezint interes pentru exegeii textu-

lui sfânt. Lucrarea are dou prefee, una

lung, alta scurt. Se pare c cea lung îi

aparine autorului.

Migne. PL 88, 597-718; CPL 1302; CCL 1 17,

1-308; H. M. Rochais, Defensor de Liguge.

Le livre d'etincelles, SCh. 77 i 86, Paris,

1961 i 1962; idem, Les manuscrits du Liber

scmtilfarum, în Scriptorium, tom. 4, 1950, p.

296-305; idem, Contribution I'histoire des

florileges ascetiques du haut tnoyen âge latin:

le Liber scintilIarum, in Rev, ben.^ 63, 1953,

p. 246; Idem, Defensor, în DSp. III, col. 88-

90; S. Zincone, Defensor, în DECA. I, p. 641.

Der Balîzeh, Fragmentele de la

Un grup de fragmente scrise pe papirus i
descoperite Ia mnstirea Der Balizeh

din Egiptul de Sus de ctre Flinders Pe-

trie i W. E. Crum, în anul 1907. în pre-

zent ele se afl Ia Bodleian Library din

Oxford. Este vorba de aproximativ 40 de

fragmente» unele destul de mari. iar altele

doar mici frânturi, transcrise, în parte, de

W. E. Crum i publicate de Dom P. de Pu-

niet. O ediie mai ampl a fost editat i
publicat de C. H. Roberts i Dom B.

Capelle. Manuscrisul dateaz din secolul

VI sau VII, dei în coninut el oglindete

situaia i practica Bisericii cretine din

sec. al Ill-lea (Th. Schermann) sau al IV-lea

(F. E. Brightman). Aceste fragmente au o

importan deosebit pentru istoria cultu-

lui cretin în Biserica egiptean, ele f-
când parte dintr-un Euhologiu egiptean.

Unul din fragmente pstreaz epicleza

euharistic: 'Binevoiete i trimite Duhul

Tu cel Sfan asupra acestor fpturi i
pref pâinea în Trupul Domnului i Mân-
tuitorufui lisus Hn'stos, iar paharul in

Sângele Noului Legmânt'. Epicleza este

urmat de o rugciune pentru unitatea

Bisericii. Spre sfâritul manuscrisului se

afl inclus un simbol de credin extrem

de concis: "Cred în Dumnezeu Tatl atot-

puternic i în Unul-Nscut Fiu al Su.
Domnul nostru lisus Hristos, i în Duhul

Sfânt, i în învierea trupului, în Sfânta

Biseric catolic' (n. n. universal sau de

pretutindeni). Rmâne înc neclar dac
acest crez a fcut parte din ritualului

botezului sau nu (Quasten).

P. de Puniet, Le noitveau papyrus liturgique

d'Oxford, R.B.. 26, 1909, p. 34-51; T Scher-

mann, Der liturgische Papyrus von Der-

Bafyzeh. Eine Abendmahkliturgie des Oster-

morgenSy T.U.. 36, I b., Leipzig, 1910; J.

Quasten, Monumenta euharistic et liturgica

vetustissima, F.P.. 7, Bonn, 1935; C. H. Ro-

berts i B. Capelle, An Early Euchologium.
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The Der-Balyzeh Papyrus Enlarged and Re-

edited, Louvain, 1949; P. F. Palmer, Soarces

ofChristian Theology, voi. I, Sacrarnents and

Worship, Westminster (Md). 1955. p. 46-47:

J. N. D. Kelly, Eorly Christicm Creeds.

London, 1950. p. 88-89. 121-122; Cross. Der
Baiizeh, Fragments, ari. în ODCC, p. 393-

394; Quastcn, Patrology, III, p. 143-145 cu

bibliografie.

Demetrius de Alexandria

Demetrius sau Demetru a devenit cel de

al unsprezecelea episcop de Alexandria

în 189 i a rmas în scaun pân în 232,

dup cum aflm de la Eusebiu*. In

timpul episcopatului su este organizat

coala catchetic din Alexandria, fa de

care el a artat un interes deosebit, fr
îns a se angaja direct în procesul de

învmânt. El îl trimite pe Panten în

misiune în India, 'la cererea indienilor'

(Se pare c Panten a fcut dou vizite în

India). Dup plecarea lui Clement de la

conducerea colii. îl numete succesor pe

Origen, fa de care a artat o încredere

deosebit, trimiându-l în diverse misiuni.

Faptul c Origen a predicat la Capadocia

în biseric, laic fiind, l-a suprat foarte

mult pe Demetrius, care ît recheam la

Alexandria. Dup 15 ani, când Origen

trece din nou prin Cezareea în drum spre

Grecia unde fusese trimis pentru a-i res-

pinge pe ereticii de acolo, el a fost hiro-

tonit preot de ctre Alexandru de Ieru-

salim i Teoctist de Cezareea, pentru a

evita o nou disput cu Alexandria legat

de faptul c un laic a fost invitat s pre-

dice în biseric. De aceast dat, Deme-
trius reacioneaz deosebit de violent. El

divulg faptul c Origen s-a emasculat i.

prin urmare, declar c din aceast pri-

cin preoia sa nu era valid. De altfel,

rechemându-I la Alexandria, îl excomu-

nic, pentru ca apoi s îl cateriseasc.

declanând o aspr persecuie împotriva

lui. La aceast aciune s-a alturat i He-

raclide, fostul ucenic i apoi urmaul lui

Origen la conducerea colii din Alexan-

dria i urmaul lui Demetriu la tronul

episcopal. Eusebiu a sesizat c întreaga

aciune concertat de cei doi împotriva

lui Origen a avut ca motiv gelozia, lucru

verosimil, dac avem în vedere persona-

litatea i potenialul creator ale lui Ori-

gen. Origen a fost silit s se refugieze la

Cezareea Palestinei, unde i-a continuat

activitatea. Hotrârile luate împotriva lui

au fost aduse la cunotina Bisericilor de

la Roma, care le aprob, în schimb cele

din Ahaia (Grecia), Arabia, Palestina i
Siria refuz s recunoasc hotrârea lui

Demetrius i recunosc validitatea preo-

iei lui Origen. Izvoarele literare copte îi

atribuie lui Demetrius o scrisoare adre-

sat papii Victor i episcopilor de An-

tiohia i Ierusalim în legtur cu data sr-

btorii Sf. Pati, în care a afirmat punctul

de vedere care va fi decis la sinodul de la

Niceea din 325.

Eusebiu, Ist. bis., V, 22, VI, 3, VI, 8, VI, 14,

VI, 19, VI, 26; Ieronim, £/?., 33; Chronicon

Orientale, ed. din 1685, p. 72 i urm.; A.S.

Atiya, Demetrius, în CoptE 3, 891-893; M.

Chaine, Chronologre, Paris, 1925, p. 25-31;

C.W. Griggs. Eorly Egyptian Chrisiianity,

Leiden, 1990; B.F. Westcott Demetrius (2),

în Smith-Wace, I, p. 803; H. Crouzel,

Demetrios d'Alexandrie, în DECA, I, p. 643-

644; B. Neuschfer, Demetrius von Alexan-

dria, în LACL, p. 161 cu bibliografic.

Demetrius (Pseudo) de Antiohia

Episcop de Antiohia, menionat în Elo-

giul Sf. Victor*, personaj fictiv inventat de

literatura copt din motive necunoscute.

Este considerat ca fiind episcopul care l-a

hirotonit pe Sf. Ioan* Hrisostom- In rea-

litate, Sf. Ioan a fost hirotonit de ctre
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episcopul Flaviu de Antiohia. Lui Deme-
trius îi sunt atribuite dou omilii, una Ia

Naterea Domnului în copt, i alta

Desprepocin, tot în copt, i relatarea

Minimilor Sf Victor, în etiopiana.

H. De Vis, Homelies coptes de la Vaiicane, I,

Copenhaga, 1922-1929, p. 127-197; T.

Orlandi, Demetrius d'Antioche (Pseudo-), în

DECA, I, p. 644.

Desiderius de Cahor

Episcop de Cahor în prima parte a sec.

VI!. S-a nscut la Obrege (Gallia Nar-

bonensis) într-o familie aristocrat în

anul 590. Este trimis la curtea imperial

unde ajunge ministru i apoi trezorier al

lui Clothaire II i al fiului su Dagobertl.

Dup uciderea fratelui su. Rusticus,

episcop de Cahor, în 630. la insistenele

lui Dagobert este numit episcop de
Cahor. A decedat în timpul unei vizite la

moia printeasc în 655. De la el au

rmas 1 6 scrisori i un numr de 20 de
scrisori care i-au fost adresate de diferite

personaliti ale vremii: Audoin. Eligius

i Modoald. In biografia sa, redactat în

sec. VIII, se afl alte scrisori, dintre care

una din partea mamei sale în care îl

informeaz de moartea violent a fratelui

su, cerându-i s îi aduc pe criminali în

faa legii. Corespondenta lui Desiderius

este un material documentar deosebit de

important pentru istoria vremii sale.

Migne, PL $7, 217-267; W. Arndt, în MGH.
EptsL, 3, p. 191-214; D. Norberg, Ep. Sancti

Destderti, SLS 6, Stockholm, 1961; L.

Duchesne, Fastes episcopanx de l'ancienne

Goule, 2, Paris, 1910, p. 46; E. Venables,

Desiderius (12), în Smith-Wace, I, p. 820; C.

Casper, Desiderius von Cahor, in LACL, p.

1 62; V. Saxer, Didierde Cahors, în DECA. I.

p. 681-682.

Dextrus

Nummius Aemilianus Dextrus (a doua
jumtate a sec. IV), a fost fiul episcopu-

lui Pacian de Barcelona (360-390). Pro-

consul al Asiei (379-387) sub Teodosie i
prefect praetorian sub Honoriu. Ieronim

îi dedic lucrarea sa De viris illustribus.

La rândul lui, Dextrus scrie i el o istorie

cuprinzând biografii de autori cretini,

luând ca exemplu pe Suetoniu, intitulat

Omn imoda historia. In cap. 132, Ieronim

confirm existena acestei lucrri, despre

care nu are îns preri prea bune. Lu-

crarea Iui Dextrus s-a pierdut. Lucrarea

Chronicon Dexiri nu este autentic i
aparine unui clugr iezuit spaniol din

sec. XVII, probabil Ieronim de Hyguera.

Ieronim, De vin ///., 32 i 106; Migne, PL,

31, 55-572; W.M. Sinclair, Dextei\ în Smith-

Wace, I, p. 823; PLRE I, 151; L.R.

Femândez, San Paciano Obras, Barcelona,

1958, p. 7 i urm.; U. Dionisi, Dextrus, în

DECA, I, p. 669; J. LGssi. Dexter, în LACL,
p. 162.

Dhuoda sau Dodana

Dhuoda sau Dodana a trit în sec. IX. Se
cstorete în anul 824 cu Bernard de

Septimania, fiul Sf. Guilhem de Gellone.

Ii este atribuit un tratat, Liber manualis.

compus între anii 841-843, în care este

abordat problema conduitei unui prin

cretin. El cuprinde, între altele, i sfaturi

pe care o mam, îndeprtat de fiul ei. ar

fî dorit sa i le transmit. Se pare c
autorul adevrat al acestui scurt tratat a

fost clugrul Wislabert. Cu toate acestea

nimeni nu neag prinesei Dhuoda onoa-

rea de a fi avut iniiativa lucrrii. Au-
toarea schieaz îndatoririle principale

ale unui adevrat prin cretin, în primul

rând cele fa de Dumnezeu i apoi fa
de aproapele sau supuii si. Sunt men-
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ionate o serie de rugciuni la diferite

ocazii pe care autoarea le propune desti-

natarului. Liber mnualis este un docu-

ment deosebit de important pentru

cunoaterea comportamentului familiilor

cretine cultivate în perioada carolin-

gian. Totodat, el mai pstreaz câteva

poeme care sunt de mare interes pentru

istoria poeziei latine în acea epoc. O
comparaie între Liber mnualis i
învturile lui Neagoe Basarab ctre

fiul su Teodosie ar fi deosebit de folosi-

toare în perspectiva cunoaterii menta-

liti Hor privind modul de îndrumare i
educare a conductorilor cretini.

Migne, PL 106, 109-118; MGH, Poetae lati-

ni aevi carotîm\ t.4, 1923, p. 702-717; Ed.

Bondurand, L'education carolingienne. Le

Mantie! de Dhuoda, Paris. 1887; M Fabre,

Un trite d'education acrit a Uzes au LX* sfe-

cle. Le manuel de Dhuoda (843), în

Memoires de Pacademie de Nîmes, t. 49,

1931, p. CXXIV-CXXVII; L. Gaillard,

Dhuoda ou Dodana, în DSp. III, p. 798-799.

Diadoh al Foticeei

Diadoh (t 468), episcop al Foticeei în

Epir i autor al celor O sut de capete

gnostice despre desvârirea duhovni-

ceasc. Lucrarea s-a bucurat de mare

popularitate, fiind citat de Maxim*

Mrturisitorul, Sofronie* de Ierusalim,

Thalasie i Fotie* i de autorul antologiei

Doctrina Patrum. Fotie ne informeazc
Diadoh, episcop al Foticeei, se numra
printre cei care se opuneau monofiziilor

în perioada sinodului IV ecumenic de Ia

Calcedon (451). Isclitura lui se afl între

cele ale episcopilor din Epir, care au scris

o scrisoare împratului Leon, dup ce

episcopul Proteriu al Alexandriei a fost

ucis de ctre monofizii în 457. Data

morii sale este pus în jurul anului 468.

Cea mai de seam lucrare a lui Diadoh

rmâne Capita Gnostica sau cele o sut

de capete gnostice despre desvârirea

duhovniceasc. Aceast lucrare poate fi

luat drept manual pentru viaa ascetic,

ceea ce îi d un loc aparte în istoria spi-

ritualitii cretine. Interesant de obser-

vat c autorul nu se limiteaz doar la a

dezvlui calea spre desvârire, ci în-

cearc s fac distincie între ceea ce este

bine i ru în aceast strdanie, cu scopul

de a clarifica conceptele i a înltura

ideile rele. De aceea, Capita Gnostica se

constituie i ca un tratat polemic împotri-

va micrii pietiste a messalienilor, care

susineau c, datorit pcatului svârit

de Adam, fiecare om are un demon sub-

stanial unit cu sufletul i c acest demon,

care nu poate fi alungat la botez, putea fi

exorcizat numai prin rugciune perma-

nent. Micarea messalienilor a fost con-

damnat la sinodul de la Efes (431). Tra-

tatul este adresat elementului monahal,

împrit de Diadoh în chinovii, eremii

i sihastri. Doctrina propus este influ-

enat de Evagrie* Ponticul, îns nu este

strin de accente pauline. Contemplaia

mistic se întemeiaz pe cele trei virtui

teologice, dar mai ales pe cea a iubirii.

Scopul vieii duhovniceti este unirea su-

fletului cu Dumnezeu prin dragoste. Por-

nind de la distincia dintre 'chip' i 'ase-

mnare', Diadoh susine c 'chipul'

dumnezeiesc din om a fost întunecat, s-a

întinat. Harul Botezului îl spal de înti-

nciunea pcatului, dar prin aceasta nu

dobândim imediat 'asemnarea' cu Dum-

nezeu. Splarea chipului se face fr co-

laborarea noastr, este o lucrare a harului

pe care înc nu o simim. Asemnarea

trebuie s o câtigm prin sporirea efor-

turilor noastre, prin via virtuoas i o

atingem deplin atunci când în noi a cres-

cut covâritor dragostea lui Dumnezeu.

Atunci când sporim în asemnare se face
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simit i harul divin care st ascuns 'în

adâncul minii' înc de la Botez. Din
momentul în care cineva începe s-L
iubeasc pe Dumnezeu, o parte din bun-
tile harului intr în comuniune tainic
cu sufletul i mintea lui, iar când simte

prezena lui Dumnezeu în minte, atunci

harul începe s lucreze peste
l

chip'i 'ase-

mnarea'. Viaa duhovniceasc începe cu
frica de Dumnezeu, cci 'nimeni nu poate
iubi pe Dumnezeu din toat inima, dac
nu se teme mai întâi de El întru simirea

Mftrii*. Progresul duhovnicesc este o evo-

luie treptat care implic strdania omu-
lui de eliberare de patimi, cci numai în

acest fel omul se poate deschide ctre
Duhul Sfan a crui lucrare svârete cu
adevrat desptimirea.

Alturi de acest tratat, lui Diadoh îi mai
sunt atribuite o Omilie la înlare, o
lucrare în form de dialog, Viziunea, i
un Catehism, lucrare descoperit recent

i atribuit Sf. Simeon Noul Teolog

(ti 022). Exist totui posibilitatea ca

aceast lucrare s îi aparin lui Diadoh,

deoarece se regsesc în ea asemnri cu
dialogul Viziunea,

Migne, PG 65, 1167-1212; E. des Places,

Diadoque de Photice. Oeuvres spirituelies.

SCh. 5 bis, Paris, 1955 i 1998; D. Stniloae,

Filocalia sfintelor nevoinfe ale desvâririi,

voi. I, Harisma, Bucureti. 1992, p. 381-449
(Definiii i Cuvânt ascetic în 100 de capete,

introducere, traducere din greac i comen-
tarii): F. Ddrr, Diadoclms von Photike und
die Messalianer. Ein Kampfzwischen wahrer
undfaischer Mystik im funften Jahrhundert,

1937; V. Messana, Cento considerazioni

stdlafede. Roma, 1978; J. Rutherford. Sealed
with fhe Likeness ofGod: Christ as Logos in

Diadochos ofPhotike, în Studies in Patristic

Christology, ed. de Finan-T\vomey, Dublin.

1998, p. 67-83; E. Venables, Diadochus, art.

în Smith-Wace. III, p. 823; Bardenhewer, ÎV,

p. 186-188; Altaner-Stuiber, 1980, 334 i
urm.; Cross, Diadoclms, art. în ODCC, p.

399; Quasten, Patrotogy, III, p. 509-513 cu
bibliografie; C. Riggi, Diadoque de Photicee,

în DECA, I, p. 673; K. Fitschen, Diadochus
von Photice, în LACL, p. 162-163 cu bibli-

ografie.

Dialog

Gen literar întâlnit în literatura clasic

antic, preluat i în tradiia cretin în con-

textul unor dezbateri teologico-filosofice,

în controverse polemice, cu scopuri di-

dactice sau haghiografice. Nu se tie cu
certitudine dac dialogurile cretine au
fost influenate de rabinii iudei care au
dezbtut legea sau de dialogurile filoso-

fice din diverse coli filosofice greceti.

Cel mai vechi dialog cretin i-a aparinut

lui Ariston* de Pella i prezenta contro-

versa dintre iudeul Papisc i cretinul

Jason privind interpretarea Vechiului

Testament. Din nefericire lucrarea nu s-a

pstrat. întâlnim apoi Dialogul cu iudeul

Trifotu care îi aparine Sf. Justin* Mar-
tirul i Filosoful, t Octavius al lui Minu-
cius* Felix i Apokritikos a lui Macarie*

Magnezianul. în mare parte, autorii

cretini se refer în dialogurile redactate

de ei la Platon î Cicero, luând ca model
dialogurile acestora i redând dialoguri

filosofice cretine. Un exemplu cert în

acest sens este Sf. Grigorie* de Nyssa cu
Dialogul despre sufleti înviere, inspirat

din Phedon al lui Platon, i, bineîneles.

Fericitul Augustin* cu dialogurile filo-

sofice din tineree: Contra Academicos,
De beata vita. De ordine, Soliloqitia, iar

dup ce s-a botezat. De quantitate, De
magistro, De libero arbitrio i De must-

ea. In acelai gen literar sunt incluse:

Bardesanes*, Cartea legilor rilor, Gri-

gorie* Taumaturgul. Despre neptimirea
i ptimirea lui Dumnezeu i Boethius*,

Consolatzo philosophiae. Dialogurile

filosofice cretine încearc s prezinte
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argumente raionale, în funcie de reve-

laia divin, dei independent de aceasta.

Acest fel de dialoguri suni relativ reduse

ca numr i au fost redactate cu ocazia

controverselor doctrinare dintre orto-

doci i eretici: Origen, Dialogul cu He-

raclide\ Metodiu de Olimp are o serie de

dialoguri: Despre liberul arbitru. Despre

înviere, dialog antignostic i antiorige-

nist, De lepra, De creat is. Dialogul fui

AdfttnantiuS) împotriva gnosticilor; He-

gemonius, Acta ArchelaL împotriva ma-

niheismului, în sec. IV i V dialogurile

polemice se înmulesc datorit contro-

verselor doctrinare cu erezile arian, ma-

cedonian. Ieronim* scrie dialoguri îm-

potriva luciferienilor i pelagienilor, Chi-

rii* de Alexandria, împotriva arienilor i

nestorienilor, iar Teodoret* de Cyr cu dia-

logul su Eranîstes, împotriva monofi-

ziilor. Preferine spre genul dialogal au

mai avut Diodor*, Sf. Vasile* cel Mare

.a. Apolinarie* de Laodiceea transpune

sub form de dialog Evangheliile i Epis-

tolele apostolilor. Sf. loan* Gur de Aur

folosete tehnica dialogului în tratatul

Despre preoie. In literatura haghiogra-

fîc, dialogul este de asemenea prezent:

Palladiu* de Helenopolîs, Dialog asupra

vieii Sf. han Hrisostom\ Sulpiciu* Se-

ver, Dialoguri asupra vieii Sf. Martin;

Grigorie* cel Mare, Dialoguri asupra vie-

ii i a minunilor sfinilor italieni. Dialo-

gul literar, dei cunoscut, nu a fost folosit

intens i în mod permanent. Sunt prezen-

te totui lucrrile de genul erafopokrei-

sis. adic. întrebri i rspunsuri, cum ar

fi cele ale lui Pseudo-Justin, Quaestiones

et respomiones ad orthodoxos, Pseudo-

Cezarie de Nazianz, Dialoguri, Photius

(Fotie), Amphilochia. Acest gen a influ-

enat Regulile Sf. Vasile cel Mare i

Collationes ale lui loan Cassian. în cele

din urm mai întâlnim dialogul gnostic

sau al revelaiei, care prezint discuii

între apostoli i Mântuitorul sub form
de dialog, precum i o serie de întrebri

pe care acetia le pun Mântuitorului înviat.

Acest tip de dialog este îndeobte apocrif

sau gnostic i amintete de formulele i
tematicile hermetice ale vremii.

M. Hoffmann, Der Dialog bei christlichen

Schnftstellem der ersten vier Jahrhunderte,

TU 96, Berlin, 1966; B.R. Voss, Der Dialog

in der friihchri(lichen Literatur, Studia et

Testimonia antiqua 9, Miinchen, 1970; P.

Perkins, The Gnostic Dialogue. The Early

Church and the Crisis of Gnosticism, New
York, 1980; P.F. Beatrice, Dialogue, în

DECA, I, p. 673-675; D. Weber, Dialog, în

LACL, p. 163-165; G. ROwekamp, Dialog

des Erlosers, în LACL, p. 165 cu biblio-

grafie.

Diatessaron

Prezentarea unitar a celor patru evan-

ghelii realizat de ctre Taian* Asirianul

sau Sirianul în jurul anilor 150-160, text

folosit de Bisericile de limb siriac pân
Ia Rabbula*, începutul sec. V. "Nu cunoa-

tem cu certitudine limba în care aceast

armonie sau concordan a celor patru

Evanghelii a fost scris, fiind sugerate

siriaca, greaca i chiar latina. Descoperi-

rea la Dura Europos în 1933 a unui frag-

ment din Diatessaron în limba greac, cât

i numirea propriu-zis de Diatessaron,

Atâ Tea<r&p(Qv. promoveaz ideea unui

original grec. Cu toate acestea, este posi-

bil ca Taian s fi redactat în mod unitar

cele patru evanghelii în siriac, cu scopuri

misionare specifice vorbitorilor acestei

limbi, cât i pentru uz liturgic. Cunoatem

modul în care a fost redactat Diatessa-

ronul din: a. Comentariul la Diatessaron

al Sf. Efrem* irul, din sec. !V? care s-a

pstrat integral în traducere armean. O
parte din acest commentariu în limba

siriac a fost descoperit Ia British Mu-
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seum. b. De asemenea, exist dou tra-

duceri în limba arab. c. Exist apoi un
Diatessaron persan tradus din siriac care

mai conine i diverse variante apocrife,

d. Codex* Fuldensis conine o armonie a

evangheliilor în limba latin, e. Armonia

Evangheliilor în olandeza medieval i în

germana veche i comentariul lui Zaharia

de Chrysopolis, Concordia evangeli-

orum quattuor. Publicarea Diatessaronu-

lui este o mrturie a importanei i intere-

sului de care s-au bucurat Evangheliile în

primele veacuri ale Bisericii cretine.

Comentariul lui Efrem: L. Leloir, OSB, în

CSCO 137. Scriptores Armeniaci, I, 1953; L.

Leloir, Ephrem de Nisibe, Commentaire de

I'Evangile concordant ou Diatessaron,

traduit du siriac et de l'armânien, SCh., 121,

Paris, 1966; Diatessaron de Tatien, texte

arabe etabli, traduit en franais, collationne

avec Ies anciennes versions syriaque, suivi

d'un 6vangeliaire diatessarique syriaque, par

P.A. Marmadji, OP, Beyrouth, 1935; Codex
Fuldensis* Novum Testamentum latine inter-

prete Hieronymo, ex manuscripto Victor is

Capuani editit, prolegominis introduxii, com-
mentariis adornavit Ernestus Ranke, Mar-

bourg i Leipzig, 1868; The Liege Diatessa-

ron, edited with a textual Apparatus by D.

Pooij, with the Assistance of CA. Phillips,

English Translation of the Dutch Text by A.J.

Barnouw, Part I-V, Amsterdam, 1929, 1931,

1933, 1935, 1938; Giuseppe Messina, SJ,

Diatessaron Persiano, Biblica et Orientalia,

14, Roma, 1951; C.H. Kraeling, A Greek

Fragment ofTatian's Diatessaronfrom Dura,

Londra, 1935; C. Peters, Das Diatessaron

Tatians, Seine Oberiieferttng tind sein

Nachmrken in Morgen- and A bendland sowie

der heutige Stand seiner Erforschung, Roma,

1939; A. V66bus, Studies in the History of
the Gospel Text in Syriac, Louvain, 1951 ; G.

Quispel, Tatian and the Gospel of Thomas,

Leiden, 1975; Cross; Diatessaron, în ODCC,
p. 400; F. Bolgiani, Diatessaron, în DECA, I,

p. 678-679; P. Bruns, Diatessaron, în LACL,
p. 165-166 cu bibliografie.

Didahia

Didahia (Ai5a%f| Kupio-u 8ia tcov

8(b5£K<x anocsxbXtov) este cel mai vechi

manual cretin pentru rânduiala biseri-

ceasc i viaa cretin. Primele ase ca-

pitole trateaz problema celor dou ci
(Duae viae): Calea vieii i Calea morii,

materialul se bazeaz pe o surs iudaic.

In aceast prim parte au fost introduse i
elemente preluate în special din Predica

de pe Munte. Capitolele 7-15 prezint o

serie de instruciuni privind botezul (prin

întreit cufundare în ap, dac este posi-

bil, în caz contrar, prin stropire întreit),

postul (recomandat în zilele de miercuri

i vineri), rugciunea particular i în co-

mun, Sf. Euharistie i cum trebuie tratai

profeii, episcopii i diaconii. Ultimul ca-

pitol este o profeie privind Antihristul i
cea de a doua venire. Cercetrile legate

de descoperirile de la Qiimran sugerez

posibilitatea unor confluene de idei între

cele dou ci din Didahii i Manualul de

disciplina de la Qumran. Desigur, Dida-

hiile nu pstreaz nuanele dualiste pe

care le întâlnim în textul qumran it, îns
anumite apropieri cu literatura sapieial

iudaic pot fi fcute, considerându-se c
etica cretin ar putea, într-o oarecare

msur, s se bazeze pe tradiia iudaic.

Modul de prezentare a funciilor sacerdo-

tal amintesc de practici misionare pre-

zente în tradiiile comunitilor din Siria

occidental, teritoriu în care se credec a

fost elaborat aceast scriere. Cât pri-

vete autorul, acesta rmâne necunoscut,

iar data scrierii, este incert. Dup unii

cercettori, lucrarea dateaz din primul

secol, în timp ce alii o plaseaz în sec. II.

Autorul a cunoscut Evangheliile dup
Matei i Luca i probabil Ioan. Exist o

serie de conexiuni între Epistola lui Bar-

naba i Hermas. Didahia a fost descope-

rit Ia sfâritul sec. XIX, i publicat în
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1883, dând natere unei literaturi de spe-

cialitate deosebit de bogata.

J. Rendel Harris, The Teach/ng ofihe Twelve

Apostles, with Facsimile ofthe Manuscript,

Baltimore i Londra, 1887; A. von Harnack,

Die Lehre der 12 Apostel, TU 2, ed. a 2-a,

Leipzig, 1893; H. Lietzmann, Die Didache,

mit kritischem Apparat, KT 6, Berlin, 1936;

Th. Klauser, Doctrina duodecim Aposto-

lorum, FP 1, Bonn, 1940; J.-P. Audet, La

Didache: Instructions des Apotres, Paris,

1958 (trad. în francez); F. Zeller. Die

Apostolischen Vtei\ BKV, 35, 11-e Auflage,

Kempten, tind MUnchen, 1918, p. 6-16 (trad.

în germ.); J.B. Lightfoot i J.R. Harmer, The

Apostolic Fathers, London i New York,

1893 (Irad. în engl.); J.A. Robinson, Bar-

nabas, Hermas and the Didache, London,

1920; J. Quasten, Monumenta eucharisiica et

liturgica vetustissima, FP 7, Bonn, 1935-

1937, p. 8-13; A. V55bus, Litur&cal Tra-

ditions in the Didache, Stockholm, 1968; S.

Giet. L'entgme de la Didache, Paris, 1970;

C. Vasilescu, Raportul dintre virtute i pcat
dup doctrina moralii a Didahiei, în St.T, ser.

II, 14, 1962, p. 72-91; Cayr6, I, p. 45-50;

Altaner-Stuiber, 1980. p. 79-82; I.G. Coman,

1, p. 93-110; Quasten, I, p. 29-39 cu biblio-

grafie; Cross, Didache, Ther în ODCC, p.

401; W. Rordorf, Didache, în DECA. L p.

679-680; B. Steimer, Didache, în LACL, p.

166-168 cu bibliografie; W. Rordorf-A.

Tuilier* La doctrine des douze Apâtres

(Didache), SCh 248bis, Paris, 1998.

Didascalia Apostoiorum

Didaskalia (în greac Ai5aaKccX,icx) sau

învtura universal a celor doisprezece

Apostolii sfini ucenici ai Mântuitorului

(titlul în siriac), este o Rânduial Bise-

riceasc, compus în primele decenii ale

sec. III, pentru o comunitate de cretini

convertii la cretinism din sânul pgâ-
nilor în partea de nord a Siriei. Scrierea

este modelat dup Didahie i reprezint

izvorul principal pentru primele ase

cri ale Constituiunilor apostolice.

Autorul, medic de profesie i, se pare,

evreu de origine, este necunoscut. Pri-

mele capitole (1-2) cuprind o serie de

sfaturi ctre soi i soii. Cretinilor li se

atrage atenia asupra pericolului pe care

literatura pgân îl reprezint, la fel i
îmbierea în comun.Capitolul 3 prezint

reguli privind alegerea i hirotonirea

episcopilor, preoilor i a diaconilor i
norme pentru catehumeni. Capitolele 4-9

descriu drepturile i obligaiile episcopu-

lui, modul de abordare a penitenilor

(cap. 5-7), grija pentru cei sraci (cap. 9).

în capitolele 10-11 se atrage atenia în

legtur cu folosirea pgânilor ca martori

pentru cretini în diverse procese. In ca-

pitolul 12 gsim o prezentare minunat a

lcaurilor de închinare, iar în al 13-lea

capitol se subliniaz obligativitatea cre-

tinului de a participa la slujba Sf. Euha-

ristii, în continuare sunt date reguli de com-

portament pentru vduve, pentru diaconi

i diaconie i se abordeaz problema mi-

losteniei cretine i mai ales grija pentru

cretinii întemniai pentru Hristos. Cre-

tinul nu trebuie s se team de persecuii,

mai ales având credina în înviere, Zilele

de post sunt miercuri i vineri în decursul

sptmânii. Este menionat i postul înain-

te de Sf. Pati. Sunt date apoi îndrumri

pentru educarea copiilor i este prezen-

tat primejdia pe care ereziile o reprezin-

t pentru credincioii cretini. Didascalia

nu este o lucrare dogmatic, ci mai de-

grab una moral, în care sunt postulate

rânduieli pentru ordinea i bunul mers în

Biseric. Aspectele doctrinare privesc în

special respingerea gnosticismului i a

iudaismului. Documentul este important

pentru istoria vieii i practicilor cretine

în primele veacuri. La redactarea Didas-

caliei, autorul s-a inspirat din Didahie,

Sf Jgnatie, Pstorul lui Hernia, Scrisoarea
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lui Pseudo-Barnaba, Apologia Fa a Sf
Justin, Evanghelia lui Petru, Faptele lui

Petru i Faptele lui PaveL Din textul grec

al Didascaliei se pstreaz doar câteva

fragmente. In întregime s-a pstrat în

limba siriac, din care a fost tradus în

arab i etiopiana. Exist i o veche tra-

ducere latin de la sfâritul sec. IV care

nu ptreaz textul complet.

P.A. de Lagarde. Didascaliei apostolorum

syriacae, Leipzig, 1854; F.X. Funk, Didas-

calia et Comtitutiones Apostolorum I ,

Paderborn, 1905, p. 1-384: H.Gibson, Horae

Semiticae II. The Didascaliei Apostolorum in

English, London, 1903; J.M. Harden, The

Ethiopic Didascalia Translaied. SPC K,

London, NewYork, 1920; F. Nau, La Didas-

cale des dome apotres, ed. a 12-a, Paris,

1912; H. Achelis und J. Fleming, Die

syrische Didascalia iibersezt underklârt, TU
25, 2, Leipzig, 1904; A. VS6bus, în CSCO
401-402

?
407-408 (text siriac i trad. în

englez); I.G. Coman, II, p, 518-519;

Quasten, Patrology, I, p. 147-152 cu biblio-

grafie; Cross, Didascalia Apostolorum, în

ODCC, p. 401; P Nautin, Didascalie des

Apotres, in DECA, I, p. 680-68
1 ; B. Steimer,

Didascalia, în LACL, p. 167-168 cu biblio-

grafie.

Didier de Cahors vezi Desiderius

de Cahors

Didim cel Orb

Didim cel Orb (313-398), teolog alexan-

drin, conductor al colii catehetice din

Alexandria. îi pierde vederea la vârsta

de 4 ani. Din aceast pricin va fi numit

"cel Orb'. In pofida acestui teribil handi-

cap care îi va marca întreaga via,
Didim va acumula un bagaj extraordinar

de cunotine enciclopedice în diverse

domenii: gramatic, retoric, aritmetic,

geometrie, muzic, logic, izbutind s se

familiarizeze în mod cu totul excepional

i cu Sf. Scriptur. Sf. Atanasie* cel Mare
îl apreciaz în mod deosebit i îl numete
la conducerea colii catehetice din Ale-

xandria, având printre ucenicii si cei

mai de seam pe Ieronim* i Rufin*. Di-

dim a fost unul dintre ultimii mari con-

ductori i dascli ai colii alexandrine,

care îi va închide porile la scurt vreme

dupâ moartea sa. Fr a fi original în

gândire, el a influenat profund teologia

cretin atât în Rsrit, cât i în Apus,

dupâ cum ne informeaz Ieronim. Pentru

Rufin, Didim a fost
;

profet\ 'brbat

apostolic'. El s-a impus i prin viaa

ascetic pe care a trit-o în singurtate

aproape sihstreasc. Se tie c a fost

vizitat atât de Sf. Antonie*, întemeietorul

monahismului, cât i de Paladiu*.

Ieronim reine c Didim a compus opere

numeroase i nobile - plw'a et nohilia, iar

Paladiu spune c c

a interpretat Vechiul i
Noul Testament, cuvânt cu cuvânt, acor-

dând doctrinei atenie atât de mare...

încât i-a depit pe toi cei vechi prin

cunotinele sale' (Ist. Lausiac 4). Din

pcate, opera sa a avut o soart nefericit

datorit bnuielilor i acuzelor de a fi

fost origenist. De fapt, el a avut cutezana

de a-l apra pe marele teolog alexandrin

i lucrarea lui De principiis, subliniind

ortodoxia lor. De aceea i el va fi con-

damnat la sinodul al V-lea ecumenic de

la Constantinopol (553) ca susintor al

credinei în preexistenta sufletului i în

apocatastaz, alturi de Origen* i
Evagrie* Ponticul. Principala sa lucrare,

Despre Sf Treime, s-a pstrat în între-

gime i este lipsit de elemente orige-

niste. El respinge subordinaionismul i
d replici pertinente arienilor i mace-

donenilor. Tratatul Despre Sfântul Duh
s-a pstrat în traducerea latin a lui Iero-

nim. Sf. Ambrozie* folosete versiunea
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greac a acestei scrieri. Didim consider

c Sf. Duh este consubstanial cu Tatl i
cu Fiul, iar prin intermediul unor texte

scripturi stice respinge obieciunile pnev-

matomahilor. Un alt tratat care a supra-

vieuit este cel fmpoiriva maniheiior.

Didim atac învturile maniheice în

lucrrile sale Despre Sf. Treime, Despre

Sf. Duh i în comentariile sale biblice.

Lucrri dogmatice pierdute: Despre dog-

ma si contra arienilor; Sectarum volu-

men; Ad philosophum i De incorporeo

(ambele menionate de Sf. loan* Da-

mascliin în .Sacra Parallela)\ Adversus

Arhtm eî Sabellium: apte Dialoguri

pseitdo-atanasiene\ Despre vederea se-

rafinnlor (despre acest tratat se crede c
nu îi aparine). Dintre operele sale exe-

getice s-au pstrat fragmente. Ieronim ne

informeaz c Didim a compus comen-

tarii la: Psalmi, Iov, lsaia, Osea i Za-

haria. iar din Noul Testament la: Evan-

ghelia dup Matei i loan, Faptele Apos-

tolilor, I i II Corinteni, Galateni i Efe-

seni. Cassiodor* menioneaz o Expo-

silio septem cammicarum (adic catholi-

c&rvm) epislolarum (Comentariu la cele

apte epistole universale), traduse în la-

tin de Epifanie* Scolasticul, versiune

care s-a pstrat i un comentariu la Pro-

verbe. In 1941 s-au descoperit lâng
Toura, la sud de Cairo, o serie de codici

pe papyrus, datând din sec. VI i VII,

care conine comentarii ale lui Didim la

Iov, Zaharia i Facere, precum i Ia

Lxlesiast i la Psalmii XX-XLVI. a cror
autenticitate este incert. Aceast desco-

perire confirm totui influena lui Ori-

gen asupra lui Didim (Cross).

Didim este deosebit de important pentru

istoria teologiei cretine. El este punctul

de legtur între Atanasie* i Prinii

capadocieni, pstrând tradiia alexan-

drin tradiional i punând temeliile

hristologiei Iui Ciril* din Alexandria

(Quasten). Doctrina trinitar propus de

Didim este ortodox, fcând uz de expre-

sii teologice cheie, cum ar fi o fire i trei

iposta.se, reinând deofiinimea i uni-

tatea Persoanelor. Tatl cel fr de în-

ceput genereaz pe Fiul-Logosul i pur-

cede pe Duhul Sfânt din natura i sub-

stana Sa. Hristologia lui Didim este în

unele privine mai clar expus decât la

Atanasie. El a precizat cu acuratee pro-

btema sufletului uman al lui Hristos, în

controversele pe care Ie-a avut cu arienii

i maniheii. Maniheii susineau c
Hristos a avut doar un trup aparent, iar

arienii, c El n-a avut suflet omenesc. In

argumentarea sa, Didim afirm fr
ezitare c un trup omenesc fr suflet nu

poate mânca i dormi, dup cum nici

divinitatea Logosului nu poate face aces-

te lucruri. întrucât se tie c Iisus a fcut

astfel de lucruri, este nevoie de un suflet

omenesc. In pnevmalologie, Didim sus-

ine c Duhul Sfan nu este o creatur, ci

este necreat, la fel ca i Fiul, el purcede

din Tatl i este consubstanial cu Tatl i
cu Fiul. Datorit învturii sale despre

Duhul Sfânt, Conciliul de la Florena I-a

numit "teolog al Duhului Sfânt'. Nu în-

tâlnim la Didim învtura despre purce-

derea Duhului din Fiul. El spune doarc
Duhul Sfânt 'purcede de la Tatl, sl-
luindu-se în mod dumnezeiesc în FiuP

(De Trinitate I, 31), sau c Duhul Sfânt

este chipul Fiului, dup cum Fiul este

chipul Tatlui.

In antropologie el este origenist, întrucât

afirm c, dei sufletul este creat de ctre

Dumnezeu, el a preexistat trupului în

care a fost pus ca într-o închisoare.

Uneori afum c omul este format din

trup i suflet; alteori c este format din

trei elemente: sufletul raional sau mintea

propriu-zis, sufletul - anima i trupul

material.
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Biserica este întemeiat de Hristos, iar

Duhul Sfânt împrtete prin Biseric

harurile Sale. Botezul se svârete în

numele Sf. Treimi i aduce mântuire

celor ce cred. Duhul Sfan ne reînnoiete

la botez i tot El ne sfinete. Prin botez

are loc tergerea pcatului strmoesc i
recptarea chipului i asemnrii cu
Dumnezeu. Pcatul strmoesc se trans-

mite prin împreunarea prinilor, de
aceea lisus, nscut din Fecioar, nu a fost

ptat de acest pcat.

Dei a fost acuzat c afirm apocatas-

taza, aceast doctrin nu o întâlnim ex-

plicit la Didim. El spune doar c îngerii

czui sunt dornici s fie mântuii i c au
fost mântuii prin Hristos; c în viaa ce
va s vin nu vor exista pctoi, deoa-

rece starea lor de pctoenie a încetat. în

acelai timp, el respinge ideile maniheice

potrivit crora rul ar avea esen pro-

prie, susinând c starea lor este doar un
accident i c Dumnezeu va distruge

rul. Pedeapsa lui Dumnezeu nu este un
act de rzbunare, ci un mijloc de educare

i de încercare. Pedeapsa lui Dumnezeu
este 'atemporal' i nu venic, întrucât

venicia li este atribuit doar lui Dum-
nezeu (Quasten).

Migne, PG 39, 131-1818: fragmente din

operele exegetice în: K. Staab. Pauiuskom-
mentare aus der griechischen Kirche, Neu-
testamentliche Abhandlungen, XV, MUnster,

1933, p. 1-45; J. Leipoldt, Didymits der
Blinde von Alexandria (TU 29, 3), Leipzig,

1905; G. Bardy, Didyme l'Aveugle% Paris,

1910; Idem, Traitâ du Saint-Esprii. Text,

introduction, traduction et notes, SCh.; Didim
din Alexandria. Despre Duhul Sfânt, Studiu

introductiv, note i traducere de Pr. Vasile

Rduc, Sofia, Bucureti, 2001; W. J. Gauche.
Didymus ihe Blind, an Educator of the

Fourth Century, Diss., Washington, 1934; J.

Tigeheler, Didyme l'Aveugle et l'exegese a/le-

gorique, Nijmegen, 1977; B. Bennett, Dy-
dimus the Blind's Knowfedge of Mani-
chaeism, în The Light and the Darkness:

Studies in Manichaeism and its World, ed. de
P. Mirecki-J.DeDuhn, Brill, Leiden, 1999; B.

J. Bennett, The Origin ofEvii: Didymus the

Blind's 'Contra Manichaeos ' and its Debt to

Origen's Theology and Exegesis. these, (sous

dir. R.E. Sinkewicz), Univ. din Toronto, 1997;

idem, Holy Laughter in Dydimus the Blind, în

Prayer and Spirituality in the Early Church,
voi. 2, ed. de P. Allen-W. Mayer-L. Cross,

Everton Park, Queeensland, 1999, p. 301-

3 13; W. Bright, Didymusy art. în Smith-Wace,
I, p. 827-829; Cross, Didymus the Blind, art

în ODCC, p. 402; Bardenhewer, Geschichte
der altkirchlichen Uteratur, III, 85-100:

Altaner-Stuiber, 1980, 280 i urm., 291, 392,

395; Quasten, Patrolog\>
y

III, p. 85-100 cu
bibliografie; L G. Coman, III, p. 225-237 cu
bibliografie; P. Nauttn, Didyme l'Aveugle

d'AIexandrie, în DECA, I, p. 682-683 cu bi-

bliografie; N. Neuschfer, Didymus der
Blinde, în LACL, p. 168-170 cu bibliografie.

Dimitrie de Alexandria

Dimitrie de Alexandria, patriarh de Ale-

xandria (189-232). Dup încheierea per-

secuiei lui Septimiu Sever, îl numete la

conducerea colii catehetice din Alexan-

dria pe Origen*, cruia îi aprob tacit

actul de auto-mutilare i îl încurajeaz în

activitate sa. Dup ce Origen a fost hiro-

tonit preot, în timpul celei de a doua cl-
torii în Palestina, pentru a se evita acuza

c i s-a permis unui laic s predice în bi-

seric, Origen revine la Alexandria. Di-

mitrie se simte foarte ofensat de faptul c
Origen a fost hirotonit i face public ges-

tul de auto-mutilare svârit de acesta. în

plus, convoac un sinod al episcopii or i
preoilor la Alexandria i declar hiroto-

nia lui Origen nul, obligându-l s pr-
seasc Egiptul. Acest gest al lui Dimitrie

a fost evaluat de Eusebiu* i Ieronim* ca

fiind o manifestare de gelozie din partea

patriarhului, la care au contribuit, credem

noi, i intrigile lui Heraclas*. care con-

ducea coala din Alexandria în lipsa lui
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Origen i care vedea în acesta un contra -

candidat serios la scaunul patriarhal din

Alexandria. Se pare ca au fost invocate i

elemente de doctrin. Hotrârea lui Di-

ni itrie a fost acceptat la Roma, îns a

fost respins de episcopii din Palestina,

Siria. Arabia i Ahaia (Grecia), care îi

recunosc preoia. Dimitrie decedeaz la

scurt vreme, fiind urmat de Heraclas.

Tradiia copt îl consider autor al scri-

sorii ctre Victor, episcopul Romei i ctre

episcopii din Antiohia i Ierusalim cu

privire Ia data Patelui.

Synax. aiex. CSCO 78, arab. 12, 64 i urm;

Synax. arab. jacob., PO 1, 333 i urm.; PO 3,

374 i urm.; Eusebiu, Ist bis., VI; leronim»

De vir. iii., 54; Ch. Bigg, The Christian

Platonists of Alexandria, Oxford, 1886; F.

Prat, Origene, La Pensde chretienne. Paris,

1907; A. von Harnack, Die Oberlieferung...

1893, p. 330-332; Hanson, în VC, 1966, p. 81

i urm. (despre auto-mutilarea lui Origen); H.

Crouzel. Demetrios d'Alexandrie, în DECA,

1, p. 643-644; B Neuschfer, Demeirius von

Alexandrie/i, în LACL, p. 161 cu biblio-

grafie,

Diodor de Tars

Diodor de Tars (t 390), preot în Antiohia

i episcop de Tars. una din cele mai sti-

mate personaliti ale Bisericii rsri-

tene, datorit culturii sale deosebite, cu-

rajului cu care a înfruntat ereziile, sfine-

niei i zelului deosebit în aprarea ade-

vrului. S-a nscut în Antiohia i a fost

instruit sub îndrumarea lui Silvanus,

episcop de Tars, i a lui Eusebiu* de

Emessa. Face studii clasice la Alena, fapt

cunoscut din scrisoarea lui Iulian Apos-

tatul care spuneac 'Diodor i-a înzestrat

limba ruvoitoare împotriva vechilor zei

cu înelepciunea Atenei'. Socrate* i So-

zomen* ne informeaz c Diodor a con-

dus, împreun cu prietenul su Carterius,

o comunitate monahal de lâng An-

tiohia, unde au fost iniiai în viaa mona-

hal loan* Hrisostom i apropiaii si,

Vasile* i Teodor*. înc laic fiind, Diodor

s-a dedicat aprrii credinei ortodoxe,

împreun cu Flavian, împotriva atacurilor

ariene sprijinite de Leoniu, episcopul

Antiohiei (aprox. 350). Sub presiunile

exercitate de cei doi prieteni, Leoniu a

fost obligat s-l suspende din diaconat pe

infamul Aetius*, pe care el însui îl hiro-

tonise. Urcarea pe tron a lui Iulian

Apostatul i încercarea lui de a reînvia

vechea religie pgân, a fost un nou

motiv pentru ca Diodor s ias în prim

plan în aprarea credinei cretine. în

timp ce împratul Iulian îi redacta opera

sa Contra galileemlor, Diodor se ridic,

spune Teodoret*, 'asemenea unei stânci

în ocean', aprând dumnezeirea lui Hristos.

Acest fapt l-a determinat pe Iulian s-l

declare pe Diodor 'vrjitor al galileeni-

lor\ acuzându-l c a abandonat filosofîa

pe care a învat-o la Atena, devenind

'aprtor violent al unei religii pentru

rani ' i întorcând împotriva ceretilor

zei înelepciunea pe care a dobândit-o în

lcaul lor preferat. în plus, el pune sl-

biciunea trupului, ridurile i paloarea

feei lui Diodor, consecine ale unei viei

austere i munci asidue, pe seama rzbu-

nrii zeilor ofensai de sfidarea mreiei

lor. Când cretinismul ortodox a fost per-

secutat de ctre arieni sub împratul

Valens, Diodor se angajeaz în aprarea

credinei niceene. In timpul exilurilor la

care a fost supus Meletie*, sarcina de a

pstra credina îi revine lui Diodor i
prietenului su Flavian. Sfidându-I pe

Valens, care a interzis orice adunare a

cretinilor ortodoci în cetate, Diodor

adun mulimi mari în afara cetii, pro-

povduindu-le adevrata credin. Dato-

rit activitii sale, viaa sa a fost nu doar

o dat în primejdie. Numele de 'martir în
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via', dat de loan Hrisostom, era pe

deplin justificat de viaa i activitatea sa.

în anul 378 cînd Meletie a fost repus în

scaun, acesta îl numete pe Diodor ,epis-

cop de Tars i mitropolit al provinciei

Cilicia, care înc nu era divizat. Cariera

de episcop a fost tot atât de fertil, ca cea

de preot. Diodor particip la sinoduf de la

Antiohia din 379. care a încercat, fr
succes, s rezolve schisma antiohian, în

38 1 este prezent la cel de al doilea sinod

ecumenic de la Constantinopol. El este

cel care a determinat alegerea laicului

Nectarie, de origine din Tars, pe scaunul

patriarhal din Constantinopol. în urma
retragerii Iui Grigorie* de Nazianz. Prin

decretul imperial din data de 30 iulie,

381, impâratul Teodosie consider co-

muniunea cu Diodor ca fiind un test de

ortodoxie. întrucât Meletie decedeaz în

timpul sinodului. Diodor. înclcând con-

veniile, îns cu scopul de a soluiona

schisma, se altur lui Acaciu* de
Beroea, hirotonindu-l i numindu-l epis-

cop de Antiohia pe Flavian. Din aceast
pricin cei doi prelai vor fi excomunicai
de episcopii apuseni. Didor pierde ma-
rele credit pe care l-a câtigat cu trud
deosebit datorit controverselor care au
izbucnit pe tema nestorianismului. Spi-

ritul raionalist pe care îl poseda, l-a fcut
s afirme în problema întruprii principii

care, preluate i elaborate de ucenicul

su Teodor, devin temeiuri ale ereziei

nestoriene. De aceea, nu fr temei, el a

fost considerat printele acestei erezii, i
numit 'nestorian înainte de Nestorie'.

Acest lucru l-a determinat pe Chirii* al

Alexandriei s scrie o lucrare Contra lui

Diodor i Teodor, iar sinodul din 499 de
ia Constantinopol îl condamn.
Diodor a lsat o oper destul de bogat.
Abhd-Isho (Ebed-Iisus, m. 1318) reine
un numr de 60 de tratate, din care s-au

pstrat în mare parte doar fragmente în

florilegii siriaco-iacobite i mai puin
nestoriene, sau în versiuni armene, latine

i, relativ puine, în greac. Pe baza aces-

tor fragmente, s-a încercat o reconstituire

a coninutului operelor diodoriene, din

care reiese c el a scris lucrri exegetice,

apologetice, polemice, dogmatice, cos-

mologice, astronomice i cronologice.

Numrul comentariilor biblice pare a fi

destul de ridicat, deoarece, dup infor-

maia lui Suidas*, Teodor Lectorul a cu-

noscut comentarii scrise de Diodor la

toate crile Vechiului Testament la Evan-

ghelii, Faptele Apostolilor i Epistola I

loan. Pe lîng acestea, au mai fost desco-

perite fragmente din comentarii la Ro-
mani, I Corinteni i I Tesaloniceni. Sui-

das menioneaz i un tratat al Iui Didor
Despre deosebirea dintre teorie i ale-

gorie în care autorul i-a expus metoda
sa de lucru, despre care se tie c evita cu
cerbicie alegorismul colii alexandrine,

folosind mai mult metoda istorico-gra-

matical. Intre tratatele dogmatice, pole-

mice i apologetice reinem Contra ma-
niheilor care combate, printre altele, lu-

crarea Bania (Modion), scris de Addas,
ucenicul lui Mani. Contra sinusiaihr,

din care s-au pstrat fragmente într-un

florilegiu siriac. Un tratat cu caracter dog-
matic-apologetic: Contra lui Fotin, Mal-
chion, Sabelie fi Marcel de Ancyra. Sui-

das pomenete un numr de tratate:

Despre aceeac Dumnezeu este Unul în

Treime: Contra melchîsedefilor; Contra
iudeilor; Despre învierea inerilor; Con-
tra Iui Platon despre Dumnezeu i zei;

Despre falsa materie a grecilor etc. La
cele 14 tratate putem aduga i pe cel men-
ionat de Fotie*, i anume, Despre Duhul
Sfânt. Numrul operelor de astronomie i
cronologie este i el impresionant, aces-

tea dând mrturie despre capacitatea sa

intelectual deosebit i spiritul tiinific

înalt pentru epoca sa. Reinem câteva ti-
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lluri: Împotriva astronomilor, astrologi-

lor i a destinului; Despre .sfer, cele

.apte zone i micarea contrara astreior;

Contra lui Aristotel despre corpul ce-

resc; Despre sfera Iui Hiparch etc. La

acestea adugm un Chronicofu scris îm-

potriva lui Busebiu* al Cezareei, tratând,

probabil, despre elemente de cronologie

biblic.

Problemele doctrinare în care învtura

lui Diodor ridic mari semne de întrebare

sunt cele de hristoiogie. Fiind preocupat

de respingerea învturii lui Apoli-

narie*. Diodor va cdea în cealalt ex-

trem. El era contient de importana

adevrului omenitii lui Hristos i de

aceea va insista asupra deosebirii între

omenitatea i dumnezeirea lui Hristos

într-o manier care îl va duce la repre-

zentarea ei ca persoan separat. El face

deosebire între Cel care dup esen era

Fiul lui Dumnezeu, Logosul venic, i

Cel care prin hotrâre î adopie divin

devine Fiul lui Dumnezeu. Unul era Fiul

lui Dumnezeu dup fire, iar cellalt prin

har. Fiul omului a devenit Fiul lui Dum-
nezeu, deoarece a fost ales s fie vasul

sau templul Cuvântului lui Dumnezeu.

Prin urmare, Mria nu putea fi numit

adecvat 'mam a lui Dumnezeu*, dup
cum nici Dumnezeu Cuvântul nu putea fi

numit fiu al lui David, denumire care

revenea, potrivit descinderii umane, tem-

plului în care Fiul lui Dumnezeu s-a

slluit. Ca atare, Diodor distinge doi

Fii, Fiul lui Dumnezeu i Fiul Mriei,

împreun în persoana lui Hristos. Astfel,

atunci când izbucnete erezia nestorian,

Chirii* al Alexandriei a sesizat c ceea

ce se numea nestorianism nu era altceva

decât doctrina lui Diodor elaborat de

ucenicul acestuia Teodor* de Mopsues-

tia. Pentru distrugerea nestorianismului

era necesar înlturarea rdcinilor lui

care se regseau la Diodor. Condamnarea

lui Diodor nu putea fi fcut cu uurin
datorit renumelui de care se bucura în

Rsrit. înfruntând riscurile de care era

contient. Chirii se angajeaz în lupta de

restabilire a adevratei învturi hristo-

logice, solicitând în acest sens sprijinul

împratului i al patriarhului Produs în

vederea condamnrii Iui Diodor i a lui

Teodor, considerat un eretic i mai mare.

în scrisoarea ctre împrat. Chirii îi nu-

mete prini ai blasfemii lor nestoriene,

iar în cea ctre loan* de Antiohia îi de-

scrie ca 'plutind cu toate pânzele împo-

triva slavei lui Hristos'. Dei Teodoretva

încerca s dovedeasc ortodoxia lui

Diodor, încercarea lui se lovete de rezis-

tena lui Chirii i Rabbulas* de Edessa

care reuesc s distrug autoritatea lui

Diodor. Tensiunile care au urmat au dus

la fondarea Bisericii nestoriene. Preoyl

Maris* din Hardashir. în Persia, traduce

în persan operele lui Diodor, iar mai

apoi, împreun cu cele ale lui Teodor, au

fost redate în siriac i armean i în alte

limbi orientale. Scrierile lui Diodor i ale

lui Teodor au fost anatematizate atât de

Eutihie*, cât i de monofizii în 499.

Controversa privind ortodoxia lui Diodor

a fost redeschis în sec. VI, în contextul

disputelor legate de 'cele trei articole',

când Facundus* scrie Defensio Trium

Capitvlorum. Fotie spune c Diodor a

fost formal condamnat de sinodul cinci

ecumenic de la Constantinopol din 553,

îns acest lucru nu este menionat în

actele sinodale.

Migne, PG 33, 1561-1628; CPG II, 3815-

3822; CCG 6 (Corn. Ps. 1-50); R. Abra-

mowski, Der theologische Nachglass des

Diodor von Tarsus, ZNW, 42, 1949, 19-69; în

siriac: P. de Lagarde, Analecta Siriaca,

Leipzig i London, 1858, 90-100; P. Godet,

Diodore de Tarse, art. în DTC, 4, 1 91 1, 1363-

1 366; P. N. Fetisov, Diodor din Tars. Viaa i
operele sale, Kiev, 1915 (în rus); K. Staab,
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Pauluskommentare aus der griechischen
Kirche, MUnster. 1933; M. Jugie, La doctrine

christotogique de Diodore de Tarse d'apres
Ies Fragments deses oeuvres, Euntes Docete,

1949, 171-191; L. Devreesse, Les anciens

COmmentatews grecs de I 'Octateuque et des
Rois, ST 201, Cetatea Vatican, 1959, p. 155-

167; F. Petit, Diodore de Tarse dans la tradi-

tion cateniqite sur Ia Gene.se et /'Exode. line

mise au point, în Museon, nr. 3-4, 1999, p.

363-379; E. Venables, Diodorus (3), art. în

Smith-Wace, I, p. 836-840; Bardenhewer, III,

304-311; Altaner-Stuiber, 1980, 318 i urm.;
Quasten. Patrology, IU, p. 397-410 cu biblio-

grafie; Cross, Diodore, art. în ODCC, p, 405;
I. G. Coman, III, p. 594-604; M. Simonetti,
Diodore de Tarse, în DECA, I, p. 694-695; T.

Fuhrer, Diodor von Tarsus, în LACL» p. 171-

172 cu bibliografie.

Diognet, Epistola ctre

Oper apologetic de mic extensiune,

redactat în 12 capitole, al crei autor
este necunoscut. La fel nu ne este cunos-

cut destinatarul decât dup nume: Diognet,

despre care s-a spus c ar fi fost tutorele

lui Marcu Aureliu. Epistola a fost atri-

buit lui Ipolit* Romanul, Justin* Mar-
tirul i în cele din urm (ui Quadrat*.

Data scrierii este incert, probabil sec. II

sau III. Scrisoarea a fost motivat de
cererea pe care Diognet o face autorului,

care îi era prieten, de a-i da informaii
despre religia sa: Care este Dumnezeul
cretinilor, cum îl cinstesc acetia i de
ce dispreuiesc ei lumea i moartea, pe
zeii grecilor i superstiia iudaic? Care
este de fapt sensul iubirii cretine? De ce

acest mod de via a aprut atât de târziu

i nu mai devreme? Primele întrebri pri-

mesc rspunsuri oarecum asemntoare
cu ceea ce sf. Justin, Aristide*, Atena-
gora* i Teofil* au afirmat. Credina
cretin nu este invenie pmânteasc, o
cugetare sau un mister omenesc. Ea nu

este o tradiie omeneasc, ci vine de Ia

Dumnezeu, care este Creatorul universu-

lui, care a dat oamenilor Adevrul, Lo-
gosul Sfan. Logosul nu este un subordo-

nat, un înger, un arhonte sau unul dintre

duhurile însrcinate cu cele pmânteti,
ori unul dintre cei crora li s-a încredinat

conducerea celor cereti, ci însui Cons-
tructorul i Organizatorul universului,

prin care Dumnezeu a creat cerurile, a

pus rmuri mrilor i ale crui legi taini-

ce sunt respectate de toate stihiile. Sesi-

zm aici o atitudine antignostic a auto-

rului scrisorii ctre Diognet. Logosul a

fost trimis de ctre Dumnezeu oamenilor

pentru a-i mântui prin convingere, nu prin

violen, cci Dumnezeu nu este violen.
Aceeai idee o regsim la Sf. Justin.

Mântuirea e o tain i a fost svârit de
Logosul Sfânt prin îndelung rbdare,
din compasiune fa de noi. Dumnezeu
L-a dat pe Fiul Su rscumprare pentru

noi, oferind pe Cel Sfânt pentru cei fr
de lege, pe Cel nevinovat pentru cei ri,

pe Cel drept pentru cei nedrepi, pe Cel
nepieritor pentru cei pieritori, pe Cel ne-

muritor pentru cei muritori. Mântuitorul-

Logos este. dup înviere, fondatorul unui

nou mod de existen, de via. Este

modul bucuriei eterne sub lucrarea haru-

lui, este modul entuziasmului pentru afla-

rea adevrului, este modul iubirii trans-

formatoare a lumii. Viaa cretin este un

preambul al nemuririi cereti. De aceea

cretinii, în timp ce duc o via dup trup,

au cetenie cereasc. Eu nu sunt o ras
nou dup trup, ci dup duh i sunt pen-

tru lume ceea ce sufletul este pentru trup.

Cât privete întârzierea cu care a venit în

lume noul mod de via cretin, autorul

epistolei rspunde: pentru ca oamenii s-i
dea seama de nevrednicia i neputina for

de a tri fr buntatea i puterea lui

Dumnezeu. Incapabili prin noi înine de
a intra în împria lui Dumnezeu, noi
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am ajuns în stare s o facem numai prin

puterea iui Dumnezeu. în esen, episto-

la ctre Diognet afirm dumnezeirea cre-

dinei cretine prin superioritatea moralei

evanghelice în antitez cu morala, cre-

dinele i practicile pgâne.

J. P. Migne, PG 2, 1 167-1 L86; F. X. Funk,

Patres Apostolici. I, p. 390-413; E.H.

Blakeney. The Epistle io Diognetus, London,

1943; H. I. Marrou, A Diognite, SCh., 33,

Paris. 1951; E. J. Karpadiios. IvixAijpwcrig

wv xâa/ictTog rffg npo Aioyvnrov enio-

tokrjg, Saloniki, 1925; D. Fecioru. Duh de

via nou, Editura Institutului Biblic,

Bucureti, 1942; L. Radford, The Epistle ta

Diognetus, London, 1908; 1. G. Cornan,

Probleme deft/osofte i literatur patristic,

1944, p 136-175; Altaner-Stuiber, 1966, p.

77. cu bibliografie; I. G. Coman, Patrolngie,

1956, p. 60-62; Idem, I, p. 354-362; Quasten,

Pafrology, I, p. 248-253, cu bibliografie; S.

Zincone, Diognete (Epltre â), în DECA, I, p.

695-696 cu bibliografie; K. Wengst,

Diognetbriej: în LACL, p. 173 cu biblio-

grafie,

Dionisie al Alexandriei sau

Dionisie cel Mare

Dionisie al Alexandriei sau Dionisie cel

Mare (c.!95-c.265), episcop al Alexan-

driei, unul din cei mai de seam ucenici

ai lui Origen* S-a nscut într-o familie

de pgâni înstrit, care i-a dat o educaie

aleas. A urmat, pe lâng alte coli ale

vremii, cursurile colii catehetice din Ale-

xandria, audimdu-i pe Origen i Hera-

clas*. înainte de a ajunge la coala cate-

hetic, Dionisie a îmbriat diverse

învturi eretice ale vremii, dup cum

mrturisete el însui. Convertirea la cre-

dina cretin ortodox a fost rezultatul

contactului cu Origen i al unei îndelun-

gate lecturi. îi urmeaz lui Heraclas la

conducerea atât a colii catehetice, cât i

a scaunului episcopal din Alexandria.

Episcop fiind, Dionisie fuge din Alexan-

dria în timpul persecuiei lui Decius

(250). Revine dup moartea împratului,

pentru a fi din nou exilat în Libya de

ctre împratul Valerian (257). Revenit

din exil, se confrunt cu rzboiul civil, cu

foametea i molima care au lovit cetatea.

Se stinge din via la anul 265. Pentru

curajul i tria cu care a înfruntat vitregi-

ile vieii, posteritatea l-a numit Dionisie

cel Mare.

Ca personalitate bisericeasc, Dionisie a

avut o mare influen chiar i dincolo de

graniele propriei sale eparhii. El este

autor de lucrri teologice care au abordat

probleme practice i doctrinare. Cores-

pondena sa îl dezvluie ca fiind deosebit

de activ în controversele vremii. Din ne-

fericire îns, din vasta sa oper s-au ps-

trat doar fragmente, cele mai multe în

Istoria bisericeasc a lui Eusebiu, care i-a

dedicat aproape în întregime cartea a 7-a.

Dintre tratatele sale reinem: Despre

natur, conceput sub forma unei scrisori

adresate fiului su Timotei i în care res-

pinge materialismul epicureic bazat pe

atomismul lui Democrit, prezentând ca

alternativ doctrina cretin despre crea-

ie. Desprefgduine, lucrare conceput

în dou cri i îndreptat împotriva lui

Nepos, episcop în eparhia Arsinoe din

Egipt, care susinea c fgduinele f-

cute în Scriptur, sfinilor, trebuiesc îne-

lese dup modelul iudaic i c, în con-

secin, va fi un mileniu dedicat plce-

rilor trupeti. Dionisie combate lucrarea

lui Nepos, Combaterea alegoritilor, ba

mai mult, a discutat cu adepii acestuia,

convingându-i s abandoneze prerile gre-

ite propovduite de el. în a doua carte a

aceluiai tratat, el dezbate problema au-

tenticitii Apocalipsei lui loan, susinând

c este scris de o alt persoan decât Sf.

loan. Combatere i Apologie, adresat lui
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Dionisie, episcopul Romei, dezbate, la

cererea acestuia, problema trinitar. Expli-

caie la începutul Eclesiastului în care.

dup spusele Iui Procopie de Gaza, Dio-

nisie evit interpretarea alegoric a He-

xaemeronului. pentru a nu fi obligat s
admit o creaie precosmic dup exem-

plul lui Origen. De foarte mare interes

pentru istoria i gândirea cretin, rmân
îns scrisorile sale destul de numeroase,

din care unele s-au pstrat în întregime,

cum ar fi Scrisoarea ctre Novaian m în

care îl îndeamn pe acesta s se întoarc

în sânul comunitii, iar autoritile sunt

îndemnate s fie mai blânde fa de cei

care s-au îndeprtat de Biseric în timpul

persecuiei lui Decius. Scrisoarea ctre

w7/V/e. episcop de Pentapolis, abordea-

z problema postului i a condiiilor pen-

tru primirea Sf Euharistii. în acest ultim

sens. este interesam. risoarea c/re

Fabivs. Dionisie a fost primul episcop

care a început sâ trimit Scrisori pascale,

anunând data Sf Pati i începutul Pos-

tului Mare. Tradiia aceasta a durat la

Alexandria pân in secolul al IX-lea.

Dionisie a fost perceput, totui, ca mare

teolog, el contribuind în mod deosebit la

controversele teologice ale vremii: con-

troversa sabelian, problema celor care

s-au lepdat de credin în timpul perse-

cuiilor (lapsi), a rebotezrii ereticilor etc.

In problema Sf. Treimi, ortodoxia cre-

dinei i-a fost pus sub semnul întrebrii

de Dionisie, episcopul Romei, cât i de

Sf. Vasile* cel Mare. în acelai timp, a

avut aprtori ca Sf. Atanasie* cel Mare.

Migne, PG 10, 1237/1344, 1577/1602; C. L.

Feltoe, Aiovuaiou AEhj/ava. The Letters

and other Remaim of Dionysius of Alexan-

dria (CPT), Cambridge. 1904; F. C. Cony-

beare, Newly Discovered Letters of Diony-

sius ofAlexandria to the Popes Stephen and

JCystus: The English H istorica! Review 25.

19 10, p. 1

1

1-1 14; C. L. Feltoe, St Dionysius

of Alexandria, Letters and Treatises, SPCK,

London, 1918; F. Dittrich, Dionysius der

Grofievon Alexandrien, Freiburg im Breisgau,

1867; P. Morize, Denys d'Alexandrie, Paris,

1881, T Panaitescu, Waa i activitatea lui

Dionisie cel Mare al Alexandriei, Tez de

licen, Bucureti, 1904: P. S. Miller, Studies

in Dionysius the Great of Alexandria,

Erlangen, 1933; E.R. Hardy. Christian Egypi.

Clrurch and Peop/e. Christianity and

Naionalism in Patriarchatc of Alexandria.

New York, 1952; P. Nautin. Lettres et

ecrivaim chreiiens. Paris, 1961, p. 143-165;

W.A. Bienert, Dionysius von Alexandrien,

PTS 21. Berlin, 1978; B. F. Westcott,

Dionysius ofAlexandria, art. în Smith-Waoe,

I, p. 850-852; Cross, Diunisyus the Great, art.

în ODCC, p. 406; Bardenhewer, II, p. 203-

207; 1.0. Coman, Patrologie, 1956, p. 104-

106; Idem, II, p. 401-425; Quasten, Patro-

logy, II, p. 101-109; Altaner-Stuiber, 1980, p.

210-211; P. Nautin, Denys d'A/exandrie, m
DECA, I, p. 651-652; U. Hamm, Dionysms

von Alexandrien, în LACL, p. 173-174 cu

bibliografie.

Dionisie Areopagitul

Dionisie Areopagitul, teolog mistic cre-

tin. Este cunoscut sub numele de Pseudo-

Dionisie Areopagitul sau Dionisie Pseu-

do-Areopagitul. Autor necunoscut al

unui corpus teologic i filosofic la care

se face referire, pentru prima dat. în

anul 553 la Constani nopol, în contextul

disputei monofizite. Acest corpus îi era

atribuit lui Dionisie de Atena, personaj a

crui convertire de ctre Sf. Apostol Pa-

vel este menionat în Faptele Aposto-

lilor 17, 34. Dei îndoieli au aprut cu

privire Ia autenticitatea autorului corpu-

sului areopagitic înc din sec. VI, când

Ipatje, episcopul Efesului (c, 520-540),

neag c acesta ar fi fost Dionisie Areo-

pagitul din Faptele Apostolilor, pân în

sec. XVI, nu s-a mai ridicat aceast pro-
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blem, ba chiar i dup acea dat. Por-

nindu-se de la ideea c autorul corpusu-

lui areopagitic a împrumutat de la Pro-

dus (411-485) i c a fost citat pentru

întâia dat de Sever*, patriarhul Antio-

hiei, data scrierii acestuia a fost fixat în

jurul anului 500, iar locul scrierii a fost

considerat Siria.

Corpusul areopagitic consta din urm-
toarele scrieri: Despre ierarhia cereasc;

Despre ierarhia bisericeasc, Despre

numirile divine; Despre teologia mistic,

la care se adaug un numr de 1 Epis-

tole. Modul însui de prezentare a coni-

nutului corpusului areopagitic dezvluie

iconomia esenial a lucrrii sau progra-

mul intim al tainicei manifestri a reve-

laiei, dezlnuit într-un flux noetic trans-

pus în via prin lucrarea sacramental

care faciliteaz cunoaterea, pe de o par-

te, i pe de alt parte, ridicarea ontolo-

gic spre desvârire al crei punct cul-

minant concentreaz simbiotic prtia la

viaa divin a întunericului supralumi-

nos, cuprins în Iran s-discursul strii de

unio mystica. Temeiul este, dup cum su-

gereaz autorul corpusului, paulin în ex-

presie: 'Cci de la El i prin El i întru El

sunt toate' (Romani 11,36) i ca atare

teologic, fllosofia fiind aici 'ancilla'.

Dumnezeu, centrul spre care tinde totul,

i în acelai timp atotîmbri sarea care

cuprinde totul; curgerea constant de la

El, aidoma razelor care izvorsc mereu

din soarele vizibil, a energiilor divine

prin care oamenii sunt purificai, ilumi-

nai i ridicai la EI; neputina omului de

a cunoate natura i fiina real a lui

Dumnezeu, dei el poate fi atras spre El

mereu în comuniunea mistic a credinei

pline de iubire - acesta este firul rou al

gândirii areopagitice.

Despre ierarhia cereasc, structurat în

15 capitole, trateaz despre procesul de

îndurnnezeire a omului în trei trepte:

purificarea, iluminarea i desvârirea.

Starea de îndurnnezeire se realizeaz prin

intermediul celor dou ierarhii: cereasc

i pmânteasc, având privirea mereu ain-

tit spre Dumnezeu. Ierarhia cereasc

este alctuit din câte trei triade, fiecare

din acestea cuprinzând câte trei cete,

dup cum urmeaz: Serafimii, Heruvimii

i Tronurile; Domniile, Puterile i Stpâ-

niile; începtorii ie. Arhanghelii i îngerii.

Prima triad este cea mai apropiat de

Dumnezeu, a doua vegheaz asupra crea-

iunii în general i a treia are în grija sa

pe om.

Despre ierarhia bisericeasc, structurat

în 7 capitole, concepe Biserica ca pe o

copie a lumii spirituale i, ca atare, are

acelai el, unirea omului cu Dumnezeu

prin purificare sau curie, iluminare i

desvârire. i aici regsim împrirea

triadic: trei taine principale: botezul, eu-

haristia i mirungerea; trei trepte sacer-

dotale: episcop, preot i diacon; iar sub

acetia, monahii, credincioii i catehu-

menii sau cei chemai la credin.

Despre numirile divine prezint, în cele

13 capitole, numele sau numirile care

sunt date lui Dumnezeu în Sfânta Scrip-

tur. Aceste nume nu exprim esena lui

Dumnezeu, ci reprezint atribute sau cali-

ficative ale Acestuia. Ele ne faciliteaz

cunoaterea spiritual a lui Dumnezeu,

ne dezvluie natura Lui îns într-un mod

relativ. Aceast cunoatere nu vine de la

sine; accesul Ia ea ne este deschis de ru-

gciune, care în timp ce ne ridic la cer,

coboar cerul la noi. In contextul numi-

rilor Divine, Dumnezeu este cunoscut ca

buntate, lumin, frumusee, dragoste,

fiin, via, înelepciune, adevr, putere,

atotcuprinztor, atotpronietor, pace, sfânt,

rege al regilor, vechi în zile, unu.

Despre teologia mistic îl prezint pe

Dumnezeu ca fiind suprainteligibil i

inefabil. Cunoaterea lui Dumnezeu, la
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acest nivel, implic o alt dimensiune,

cunoaterea lui Dumnezeu prin prtie
nemijlocit. Sufletul se unete cu Dum-
nezeu prin rugciune, tcere i negarea

desvâririlor din lumea creat. Este vor-

ba de o trans-cunoatere sau supracu-

noatere în care dispare discursivul, l-
sând loc infinitului tainic al cunoaterii
fr limite care, în esen, este negarea
cunoaterii pozitive, adic, cunoaterea
apofatic.

Epistolele sau scrisorile areopagitice sunt

adresate: primele patru clugrului Caius,

a cincea, liturgului Dorotei, a asea,
preotului Sosipatru, a aptea, episcopului

Policarp, a opta, clugrului Demofil, a
noua, episcopului Tit, a zecea, teologu-

lui. Apostolului i Evanghelistului loan,

cruia fi prezice apropiata eliberare. în

ele sunt abordate atât probleme teolo-

gice, cât i pastoral-misionare.

inta fundamental a corpusului areo-

pagitic, care l-a transformat 'într-o cart
a misticii cretine' (Cross), este afirma-

rea unirii intime dintre Dumnezeu i su-

flet i îndumnezeirea progresiv a omu-
lui. Acest lucru se realizeaz printr-un

proces apofatic, în care sufletul las în

urma sa percepiile simurilor i raiona-

mentul intelectului. Atunci sufletul intr

în întunericul în care va fi din ce în ce

mai mult iluminat de 'raza întunericului

divin, fiind ridicat la pragul se sus al cu-

noaterii Fiinei inefabile care transcende

simultan afirmaia i negaia. Relaiile

între Dumnezeu i lume sunt stabilite

printr-o serie de fiine gradate ierarhic,

cele nou cete ale îngerilor. Ele sunt îm-
prite în cete de câte trei, crora le cores-

punde în plan terestru, ierarhia întreit a

sacerdoiului i a tainelor care, împreun,
sunt menite s-l conduc pe om spre

îndumnezeire. Treptele pe care omul tre-

buie s le parcurg în acest proces sunt i
ele trei la numr: purificarea, iluminarea

i unirea, trepte care au devenit elemente

constitutive ale tratatelor despre viaa
mistic.

La nivel teologic, scrierile areopagitice

apr învtura despre Dumnezeu în

Treime deosebit de lume, adic o aprare
a credinei cretine în general împotriva

filosoflei timpului (Stniloae). Credem
îns c în areopagitice nu este vorba atât

de aprarea credinei în faa filosoflei, cât,

mai degrab, de transformarea filosoflei

în instrument de transmitere a esenei
teologiei, care însumeaz cunoaterea lui

Dumnezeu. Nu este vorba aici de o apo-

logie sau polemic, ci de încrcarea vo-

cabularului filosofic cu semnificaii

supradiscursive, ca posibil exprimare a
adevrului suprem.

Datorit valorii lor intrinsece i mai ales

datorit coninutului doctrinar i a di-

mensiunii învturii mistice, scrierile

areopagitice s-au bucurat de o larg circu-

laie în întreaga lume cretin. In Rs-
ritul cretin, ele dobândesc, prin comen-
tariile Sf. Maxim* Mrturisitorul, autori-

tate i validitate de adevr teologic, în

timp ce în Apus, începând cu Grigorie*

cel Mare i mai ales dup conciliul de la

Lateran din 649, ele primesc autoritate

doctrinar incontestabil. In virtutea

acestei autoriti, ele vor circula i mo-
dela gândirea filosofic i teologic a

evului mediu, prin traducerile lui loan

Scotus Erigena*, i aceasta în pofida ne-

claritii limbajului acelor traduceri. Nu-
me deosebite ilustreaz seria comentato-

rilor acestor scrieri: Hugh de St- Victor,

Robert Grossteste, Albert cel Mare, To-

ma Aquina i Bonaventura, în timp ce
mari mistici medievali le sunt îndatorai:

Meister Eckhart, Johannes Tauler, Ri-

chard Rolle. Reformatorii protestani i o
serie de catolici de dup sec. XV[, le-au

contestat autoritatea. Plasarea lor în sec.

V a fost fcut de J. Stiglmayr i H.
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Koch. Recent, D. Stniloae revine în

ceea ce privete autorul acestor scrieri la

vechile preri care îl identificau cu Dio-

nisie Areopagitul vremurilor neotestamen-

tare. Exist i 'o teorie de suflet', mai

degrab decât tiinific, a Pr. prof Gh.

Dragul in, acceptat i de ali cercettori

români (M. Diaconescu). care îl identi-

fic pe Dionisie Areopagitul cu Dionisie

cel Mic sau Smerit (Exiguus). Este vorba

de o prere interesant, cu argumentaie

de idei, dar care ateapt confirmare

tiinific.

Migne, PG, 3 i 4 (inclusiv trad. în latin);

trad. lui Erigena: Migne, PL, 72, 1023- 1 194;

Maurice de Gandillac, Oenvres complefes du

Pseudo-Denys l'Areopagite, Paris, 1943;

Pseudo-Dionysius, The Complete Works,

irans. Colm Luibheid i Paul Rorem, Classics

of Western Spirituality, SPCK, London, New

York, Paulist Press. 1987; Dionisie Pseudo-

AreopagituL Ierarhia cereasca, ierarhia

bisericeasc, trad. din gr. de Cicerone lord-

chescu, Chiinu, 1932; Idem, Despre nu-

mele divine. Teologia mistica, trad. Cicerone

lordchescu i Theofil Simenschy, lai,

1936; Sfanul Dionisie Areopagitul, Opere

complete i Scoliile Sfântului Maxim Mrtu-

risitori/l, traducere, introducere i note de Pr.

Dumitru Stniloae. Ediie îngrijit de Con-

stana Costea. Paideia, Bucureti, 1996;

Sfântul Dionisie Areopagitul, Epistole.

Editura AIL Bucureti, 1994; J. Stiglmayr,

Der neuplaîoniker Proclvs als Vorlage des

sogennanten Dionysius Areopagita in der

Lehre vom Ubel, în Historisches Jahrbuch,

XVI, 1895, p. 253-273 i 721-748; Hugo

Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita in

seinem Beziehungen zum Neuptatonismus

und Mysteriemvesen, Mainz, 1900; W.

V5lker, Kontemptation und Eksfase hei

Pseudo-Dionysius Areopagita, Wiesbaden,

1958; Paul Rorem. Biblical and Liturgical

Symbo/s within the Pseudo-Dionysian

Svnthesis, Toronto. 1984; A.M. Ritter, Die

Lichtmetaphorik bei Dionysius Ps. -Areo-

pagita und seinem Wirkbereich, în Metapher

und Wirklichket. Die Logik der Bildhaftig-

keit im Reden von Gott. Mensch und Natur -

Detrich Ritschl zum 70. Geburtstag, R.

Berhardt-U. Link-Wieczorek (ei), Gottin-

gen, 1999,p. 164-178; I. P. Shedon-Willîams

în A.H.Armstrong (ed.), The Cambridge

History ofLater Greek and Ear/y Mediaeval

Philosophy, 1976, p. 457-472; Andrew

Louth. Dionisie Areopagitul. O introducere.

în rom. de Sebastian Moldovan. studiu intro-

ductiv de diac. I.loan Ic jr., Ed. Deisis.

Sibiu, 1997; Bardenhewer. IV, p. 282-299;

Cayr^, U, p. 85-99; Tixeront, Palrologie, p.

381-384; I. G. Coman, Palrologie, 1956, p.

274-277; Altaner-Stuiber. 1980, p. 501-505

cu bibliografie; R. Roques .a., în Dict. Sp.,

III, 1953, col. 244-429 cu bibliografie; A.

van den Dade, Indices psettdo-Dionysiani,

Louvain. 1941; W. VGlker, Kontemptation

und Eksfase bei Pseudo-Dionysius Areo-

pagita, Wiesbaden, 1958; R.F. Hathaway,

Hierarchy and Defmition of Order in the

Letters of pseudo-Dionysius, The Hague,

1969; P. Brons, Gott und die Seienden.

Untersuchungen zum Verhltnis von neupla-

tonischer Metaphysik und christlicher Tra-

dition bei Dionysius Areopagita, Gtfttingen,

1976; G. Gersch, From lamblichus to Eriu-

gena. An Investigation of the Prehistory and

Evolution ofthe Pseudo-Dionysius Tradition,

Leiden, 1978; Pr. Gheorghe Drgulin, Iden-

titatea lui Dionisie Pseudo-Areopagitul cu

ieromonahul Dionisie Smeritul (Exiguus),

Craiova, 1991; Idem, Areopagitica, Editura

Paco, Bucureti 1998; Mihail Diaconescu,

Istoria literaturii dacoromâne, Ed. Alcor

Edimpex, Bucureti, 1999, p. 556- 573; S.

Lilla, Denys I'AreopagUe (Pseudo-), în

DEC-A, I, p. 653-659; B.R. Suchla, Dionysius

Areopagita, în LACL, p. 174-177 cu biblio-

grafie.

Dionisie al Corintului

Dionisie, episcop al Corintului (c. 170),

urmaul în scaun al episcopului Primus,

despre care Eusebiu* ne informeaz c a

fost o personalitate aleas, un om sfânt.
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Totodat, el îi atribuie opt scrisori pas-

torale, care s-au bucurat de popularitate

atât de mare, încât ereticii au socotit de
cuviina s pun în circulaie copii multi-

ple cu diverse interpolri, iar în unele

cazuri cu omisiuni, care s le justifice

propriile preri. Autorul însui se plânge

c 'apostoli ai diavolului
1

le-au presrat

cu 'neghin". Nu este de mirare, adaug
el, c unii dintre ei au îndrznit s falsi-

fice Scripturile Domnului, darmite
scrieri care nu pot fi comparate cu aces-

tea. apte din aceste scrisori sunt numite

de Eusebiu 'Epistole catolice'. Datorit

importanei lor, au fost adunate într-un

singur volum. Ele au fost adresate urm-
toarelor Biserici; Lacedaemon. Atena,

Nicomedia, Gortyna i altor Biserici din

Creta, Amastris i alte Biserici din Pont
Cnossus i Roma. Una din ele a fost

adresat unei persoane, i anume, 'prea

iubitei surori Chrysophora'. Eusebiu

reine ideile principale ale scrisorilor lui

Dionisie, iar din corespondena acestuia

cu Soter*, episcop al Romei, subliniaz

bunul obicei al cretinilor din Roma de a

da ajutor frailor aflai în suferin. Tot

Dionisie face referire Ia scrisoarea pe
care Clement a trimis-o corintenilor, scri-

soare citit în biseric în Ziua Domnului.
Dionisie a mai scris i împotriva ereziilor

marcionit i montanist. De reinut, c
aceste scrisori subliniaz ca prevalent în

Bisericile în cauz forma de guvernare

episcopal, ele fiind adresate episcopilor

care se aflau la conducerea lor. In plus,

deducem din ele i marea pondere de

care se bucura în Biseric literatura sacr
scris. Dionisie ne spune c scrisoarea

trimis de Biserica din Roma a fost citit

în biseric în Ziua Domnului, zi de sr-
btoare.

Eusebiu, Ist. bis., 4, 23, 10-12; M. J. Routh,

Reliquae Sacral I, ed. a 2-a, 1846, p. 175-

20
1 ; W, Bauer, Rechtgiuhigkeit und

Ketzerei im ltesten Christentum, 1934, p.

110-112, 128-131; E. W.Benson, Dionysius

(3), art. în Smith-Wace, 1, p. 849-850;

Bardenhewer, I, p. 439-42; Altaner-Stuiber,

1966, p. 109; Cross, Dionysus (2), art. în

ODCC, p. 405; Quasten, Patrohgy, I, p. 280-

282; P. Nautin. Lettres et ecrivains chretiens,

Paris, 1961, p. 13-32; U. Hamm, Dionyshts

von KorintK în LACL, p. 178-179 cu biblio-

grafie.

Dionisie cel Mic sau

Dionisie Exiguus

Dionisie cel Mic sau Exiguus, clugr
scit de origine din Sciia Mic, persona-

litate multipl a lumii cretine, la sfâri-

tul sec. IV i mijlocul sec. V. Califica-

tivul de 'cel Mic' sau 'Exiguus
7 i l-a

luat el însui ca gest de smerenie i mo-
destie; de aici i apelativul 'cel Smerit'.

S-a nscut,probabil,în jurul anului 470 în

Sciia Mic, dup propriile sale afirmaii,

reinute de Cassiodor*. A primit o edu-

caie teologic aleas, în una din colile

mnstireti din Dobrogea. Intr de tânr
în mnstire. Dup terminarea studiilor,

îl întâlnim în Orient, unde s-a dus, ca

muli ali cretini, în pelerinaj. Rspân-
direa monofîzitismului în Orient, îl de-

termin se mearg la Constantinopol, iar

de aici, la Roma, la invitaia papii Ghe-

lasie, care avea nevoie de un bun cunos-

ctor de greac i latin. Sosete la Roma
la sfâritul sec. IV, probabil în 496, i se

stabilete la mnstirea Sf. Anastasia. La

Roma a avut o activitate deosebit de bo-

gat, care se întinde de-a lungul episco-

patului a 10 episcopi de Roma: Atanasie

II, Simachus, Laurentius (antipap), Hor-

misdas, loan I, Felîx IV (care a revenit în

scaun pentru a treia oar), Bonfaciu II,

Dioscur (antipap), loan II, Agapet I,

Silveriu i Vigiliu. Acest lucru dovedete
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marea încredere care i s-a acordai i
capacitatea sa de munc deosebit. Se

retrage mai apoi la Vivarium, aezmân-
tul mnstiresc întemeiat de Cassiodor,

prieten apropiat al Sf. Dionisie, unde se

stinge din via (c. 540/50), uitat de toi

cei pentru care i-a druit întreaga putere

de munc. El a lsat în urma sa o oper
de o valoare inestimabil pentru Biserica

cretin. Prin traducerile care Ie-a fcut

din diveri scriitori i Prini ai Bisericii

cretine din Orient, cum au fost Chirii* al

Alexandriei, Grigorie* de Nysa, Pro-

dus*, el a fcut cunoscut teologia rs-
ritean în mediul latin. Afirmaia c, prin

traducerile sale dogmatice din greac în

latin, el a artat c adevrul este de

partea Romei (Tutu), este o interpretare

forat a adevratei fee a activitii lui

Dionisie. El nu confirm adevrul Ro-

mei, ci arat acesteia modul adecvat de

formulare a adevrului doctrinei cretine,

aa cum a fost ea gândit i fixat în cer-

curile teologilor rsritei! i, cunosctori ai

argumentrii filosofice, mai puin fami-

liar Romei la acea vreme. Prin aceasta,

el a contribuit la circulaia teologiei

cretine rsritene, scris în greac, i în

Biserica cretin din Occident; Biserica

cretin din Rsrit i cea din Occident

împrtind aceeai credin. Al doilea

mare merit care îi revine lui Dionisie cel

Mic, se leag de activitatea de traducere

în latin i de colecionare a canoanelor

bisericeti, fixate la diferite sinoade sau

concilii i care fuseser redactate în

limba greac. Este adevrat c o parte din

canoane circulau în traduceri latine

aproximative i în colecii incomplete, ca

de exemplu, Priscaversio a lui Justello i
alii. Inexactitile traducerii i faptul c
aceast colecie era incomplet, îi va fi

determinat pe episcopii Romei s-i cear

lui Dionisie s revizuiasc i s adune la

zi canoanele sinodale i conciliare. In

consecin, Dionisie compune trei cule-

geri juridice distincte: a. O ciflegere la-

tin a canoanelor conciliare i sinodale

greceti i latine, începând cu canoanele

apostolice i continuând cu cele de la

Niceea, Ancyra, Neocezareea, Gangra,

Antiohia. Calcedon, Sardica i diverse

concilii africane, b. O colecie de decre-

talii papale de Ja Siricius (385-398) i
pân la Anastasie (496-498), cuprinzând

doar 38 de scrisori papale i ca urmare a

rmas incomplet. De altfel, scopul auto-

rului a fost de a grupa doar scrisorile pa-

pale importante. O a doua colecie da-

teaz din timpul pontificatului lui Sim-

machus (498-514) pe care o anexeaz

primei, constituind: Dionysicma sau Co-

lecia dionisian; c. In cele din urm, Ia

porunca lui Hormisdas (514-523), reali-

zeaz o a treia colecie, din care exclude

canoanele apostolice i care nu reine

decât canoanele sinoadelor greceti cu o

traducere paralel în latin. Aceast co-

lecie s-a pierdut. Cea de a doua colecie

a fost în uz în timpul sec. VI i VII. In

sec. VIII a fost îmbuntit i trimis de

papa Adrian împratului Carol cel Mare

în anul 774. Mai apoi a fost acceptat de

ctre Biserica franc la Aachen in 802.

Prin adunarea canonanelor sinodale i
conciliare în colecii, Dionisie a devenit

întemeietorul dreptului canonic apusean.

Spre deosebire de istoricii bisericeti de

pân Ia el, care au scris istorie fr a avea

o viziune nou, cretin asupra cronolo-

giei, Dionisie reformeaz calendarul

cretin, fixând ca punct de început al erei

cretine întruparea Domnului. Astfel, el

abandoneaz era lui Diocleian, i accep-

t anul 753 a.u.c. ca an al întruprii

Domnului i punctul de la care începe era

cretin. Dei calculul a fost fcut cu o

oarecare eroare, ideea în sine a fost cu
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adevrat revoluionar. Calendarul sta-

bilit de el a fost adoptat în Italia în anul

527, mai apoi în Frana i în Anglia

(Sinodul de la Whitby, 664), extinzndu-se

treptat în întreaga lume cretin.

Reinem în cazul lui Dionisie cel Mic,

încercarea de identificare a acestuia cu

Dionisie Areopagitul propus de Pr. Prof.

Gh. Dragul in. Este mai degrab vorba de

o 'teorie de suflet' am spune, decât de

una pur tiinific. Nu o respingem, dar

ateptm de la autor o confirmare tiini-

fic a teoriei sale.

Migne, PL. 67, 9-527; A. Strewe, Die

Canonensammlung des Dionysius Exiguus in

der crsten Redaktion, 1931; C. Maasen,

Ceschichte der Quellen und der Literahtr des

canonischen Rechts, I, 1870; B. Krusch,

Studien zur clvistlichmittelalterlichen Chro-

nofogie. p. IE Dionysius Exiguus. der

Begrunder der cliristlichen ra. (Abh. nr. 8).

Berlin. 1938; Al. Tutu. Dionisie Românul -

O podoaba a Bisericii strmoeti, Ed. a Il-a

revizuit. Fundaia European Drgan, Ro-

ma, 1967; I. G. Coman, Scriitori bisericeti

din epoca strromân, EIBMBOR, Bucureti,

1979, p. 268-280; Gh. Drgulin. Identitatea

Iui Dionysie Pseudo-Areopagitul cu ieromo-

nahul Dionisie Smeritul (Exiguus). Cercetare

ortodox a unei controversate probleme de

istorie a culturii bizantine i a celei str-

române, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova,

1991; idem, Areopagitica. Dionisie cel Mici
ali teologi protoromâni in context european,

Bucureti, 1998; M. Diaconescu, Istoria li-

teraturii dacoromâne, Ed. Alcor Edimpex,

Bucureti, 1 999, p. 556-573, reine teoria Pr.

Gh, Drgulin; Ed. S. Foulkes, Dionysius

(18). art. în Smith-Wace, I, p. 853-854;

Cayrt, II, p. 225-226; Bardenhewer, V. p.

224-228; Tixeront. Patrologie, p. 470-472;

Cross, Dionysius (7) Exiguus, art. în ODCC,
p. 407; Altaner-Stuiber, 1980, p. 251, 256,

480; V. Loi, Denys Ie Petit, în DECA, I, p.

659-660; R. Weigand. Dionysius Exiguus, în

LAGL, p. 177-178 cu bibliografie.

Dionysius Philocalus sau

Filocalus

Furius Dionysius Philocalus este cunos-

cut ca scriitor i editor al Chronograftei

din 354, cât i prin activitatea sa pe lâng
Damasus I (366-384), de construire a ci-

mitirelor pentru martirii cretini de Ia

Roma. Identificarea sa cu Dionisie Gra-

maticianul rmâne deschis, cât i cea cu

Filocalus, menionat în Anthologia lati-

na. Din modul în care descrie relaia sa

cu Damasus (cititor et amator), s-a dedus

posibila lui apartenen la cretinism.

Incertitudinea fa de apartenena lui la

cretinism este determinat i de faptul

c, în cea mai mare parte a Calendarului

din 354 lipsesc referirile la cretinism,

lucru de altfel caracteristic pentru cultura

citadin din perioada constantinian târ-

zie. De remarcat stilul artistic specific

operei sale, datorat folosirii literelor filo-

calice.

J. Strzygovvski. Die Calendar des Chrono-

graphen. Berlin. 1888; T. Mommsen, Ober

des Chronographen, Gesch. Schriften 7.

1909 = 1850, p. 563-579; A. Ferrua, Filo-

calo, Civ. Catt 80. 1939. p. 35-47; M.R.

Salzmann, On Roman Time, Berkeley, 1990;

W. Wischmeyer, Dionysius Philocalus, în

LACL, p. 179 cu bibliografie.

Dionisie de Teii Mahre

Dionisie de Teii Mahre (+845), a fost

patriarh monofizit (iacobit) începând cu

anul 818. A vieuit la mnstirea Qen-

nesrin, pân la incendierea acesteia de

ctre musulmani. Este apoi hirotonit, în

rstimpul a trei zile, diacon, preot i epis-

cop i numit în scaunul patriarhal deinut

de Chiriac (818). întreprinde o serie de

cltorii la Bagdad i în Egipt, pentru a

interveni în favoarea cretinilor oprimai

de musulmani. Este considerat autorul
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unei Cronici în dou pri, care prezint

evenimentele între anii 582-843. Din ne-

fericire, aceasta s-a pierdut, pstrându-se

câteva fragmente la Bar Hebraeus i
Mihail Sirianul (m. 1199) i în Chroni-

con-u\ din 1234. Se pare c aceast cro-

nic a fost scris în realitate de un clu-

gr anonim de la mnstirea Zuqnin din

nordul Mesopotamiei nu departe de

Amida, la sfâritul sec. VIII. Din aceast

pricin cercettorii numesc aceast cro-

nic Cronica lui Pseudo-Dionisie de Teii

Mahre. Textul se pstreaz într-un singur

manuscris din sec. IX i descrie succe-

siunea evenimentelor din perioada bi-

blic i pân în anul 775. Cronica este

deosebit de important pentru relaiile

dintre bizantini i arabi în sec. VIII. Ea

încorporeaz i aa-numita Cronic a lui

losua Stlpnicul. Autorul a folosit mate-

riale din Istoria Bisericeasc a lui loan*

de Efes.

J.B. Chabot. Chronique de Denys de Tell-

Mahre, quairieme pârtie. Paris, 1895; Inceri

auctoris Chronicon Pseudo-Dionysianum

vulgo dictum, ed. idem 2 voi.. Paris, 3927-

1933, Louvain, 1949, 1952, cu trad. lat. i

text siriac, în CSCO 91, 104, 121; R. Duval,

La litterature syriaque, Paris, 1907 (retip.

1970), p. 388 i urm.; DHGH 14, 310 cu

bogat bibliografie; O. de Urbina, Patrologia

syriaca, Roma, 1965, p. 220; R. Abra-

mowski, Dionysius von Tel/mahre, Leîpzig,

1940: W. Witakowski, Syriac Chronicie of
Ps. Dionysius ofTetl-Mahre, Uppsala, 1987;

idem, Sources of Pseudo-Dionysius ofTelI-

Mahre for the Christian Epoch ofthe First

Part ofhis Chronicie, în G.J. Reinink-A.C.

Klugkist (ed.), Afler Bardaisun: Studies on

Continuiey and Change in Syriac Christîanity

in Honour of Professor Han J, W, Drijvers>

Orientalia Lovaniensia Analecta 89, Leuven,

1999, p. 329-366; Altaner-Stuiber, 1980, p.

234 î urm.; A de Nicola, Denys de Teii-

mahre, în DECA. I, p. 660; R Bruns. Ps.-

Dionysius von Tell-Mahre, în LACL, p. 180.

Dioscor de Alexandria

Dioscor de Alexandria (f 454), arhidia-

con al Alexandriei în timpul patriarhului

Chirii* i urmaul su Ia patriarhat (444).

In calitate de arhidiacon, îl însoete pe

Chirii la sinodul de la Efes din 431. în

448 când Eutihie* începe s atrag aten-

ia asupra învturii sale hristologice,

Diodor devine adeptul acestuia, acordân-

du-i întregul su sprijin. Aa se face c el

prezideaz sinodul Latrocinium de la

Efes, depunându-l pe Flavian, episcopul

de Constantinopol. Dup moartea împ-
ratului Teodosie II, în 450. situaia lui se

schimb. In sesiunea a 3-a a sinodului

ecumenic de la Calcedon a fost condam-

nat doctrina lui Eutihie. In consecin, i
adepii acestei învturi au fost con-

damnai, printre ei fiind i Dioscor. De-

pus din treapt i excomunicat este exi-

lat de autoritile civile la Gangra în

Paphlagonia (Asia Mic), unde se stinge

din via în 454. De la ei s-au pstrat, în

traducere siriac, câteva scrisori i pane-

giricul întocmit de diaconul Theopistus

(Teognost).

W.E. Crum, Coptic Texts relaling to Dios-

corus, PSBA, 25, 1 903, p. 267-276 (text cop-

tic i trad. în englez); Hardouin, II, 662-772;

Mansi, VI, 1761, col. 529-1230, VII, 1762,

col. 1-872; 'Viaa' în siriac de Theopistus cu

trad. francez, ed. de F. Nau în Journal

Asiatique. ser. 10, I. 1903, p. 5-108; W.de

Vries, Anaphorae syriacae, Roma, 1944, p.

267-321 (text siriac i trad. în latin); F.

Haase, Patriarch Dioskur I von Alexandrien

nach monophysitischen Queilen *, în M.

Sdralek (ed.), Kirchengeschichtliche

Abhandhmgen, VI, 1908, p. 141-233;

Bardenhewer, IV, p. 78 i urm.; W. Bright,

Dioscorus, în Smith-Wace, I, p. 854-862; N.

Chadier, în DHGE, XIV, 1960, col. 508-514

cu bibliografie bogat; Cross, Dioscorus, în

ODCC, p. 407-408; D. Stiemon, Dioscore

d'Atexandrie, în DECA, I, p. 697; P. Bruns,

Dioskur von Alexandrien, în LACL, p. 1 80

cu bibliografie.
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Dittinius

Dittinius, episcop de Astorga, fiul lui

Symposius de Astorga. Cu ocazia sino-

dului de la Toledo din 400, se dezice de

doctrina priscilian. Este autorul câtorva

tratate cu coninut moral i teologic.

Leon* cel Mare meioneaz unul dintre

aceste tratate, intitulat: Libra, compus
din 12 întrebri, dup diviziunile livrei

romane, în care justific minciuna în

vederea ascunderii adevratelor convin-

geri în caz de persecuii. Augustin* men-

ioneaz i el aceast lucrare.

CPL, 797; Leon Magnus. Ep. 15, 16;

Augustin, Contra mendacium, cap. 3,5; 21.

41; H. Chadwick, Priscilllian of Avii* The

Occitlt and the Charismatic in the Early

Church, Oxford. 1976; S. Zincone, Dittinius^

în DECA, 1, p. 701.

Docetîsm

Docetismul^ în ansamblul lui, reprezint

diverse încercri de explicare a întru-

prii, suferinei i morii Domnului nos-

tru lisus Hristos, facându-se uz de inter-

pretri dualiste, prin excluderea a ceea ce

prea a fi nedemn pentru Fiul lui Dum-
nezeu, nscut din fecioar i fr de

pcat. De aceea, nu se poate vorbi de o

sect propriu-zis, ci mai degrab de di-

verse tendine care subestimau. în funcie

de contexte filosofice platoniciene, reali-

tatea istoric a operei mântuitoare a lui

Dumnezeu, susinând realitatea autentic

a lumii inteligibile în opoziie cu reali-

tatea aparent a lumii sensibile. Prin pro-

movarea unei astfel de atitudini, s-a

ajuns la suspendarea umanitii reale a

lui Hristos, temei de baz în actul mân-

tuirii. Docetismul a fcut carier mai ales

în ereziile gnostice, fie c este vorba de

Marcion* sau, cu precdere, de Valen-

tinian*. Astfel s-a ajuns s se afirme c.

nu lisus a fost cel care a murit pe cruce,

ci luda Iscariotul sau Simion de Cyrene.

Docetismul a fost respins cu fermitate de

Sf. Ignatie* i ali scriitori antignostici;

Terul lian* i Ipolit*. Printre cei care au

fost considerai docei se numr Cerint*

i Serapion, episcop de Antiohia (190-

203), primul scriitor care a folosit ter-

menul de docetae. Docetismul este susi-

nut i în concepia coranic despre lisus.

G. Salmon, Docetism, art. în Smith-Wace, I,

p. 867-870; G. Bareilie, Docetisme, în DTC,
[V, 1911, col. 1484-1501 cu referiri patris-

tice; A. Grillmeier, Jesus der Christus im

Glauben der Kirche, I, Freiburg, 1 979; p. 1 87

i urm.; Cross, Docetism, în ODCC, p. 413;

B. Studer, Docetisme* în DECA, I, p. 705-

706.

Doctrina Patrum

Florilegiu hrîstologic redactat în a doua

jumtate a sec. VII în greac (Aoyoi

yicov xccTEpcov). Nu este vorba de o

lucrare original, ea urmând exemplul

altor culegeri similare care s-au pstrat

sau s-au pierdut {Ep. 15 a Sf. Maxim*
Mrturisitorul, florilegiul sinodului de la

Lateran, florilegiul folosit de Leoniu* de

Bizan i Leoniu de Ierusalim care s-a

pierdut).

F. Diekamp, Doctrina Patrum de incarna-

tione Verhl Ein griechisches Florilegium aus

der Wende des siebenten und achten Jahr-

hunderts, Milnster, I, W., 1907. ed. 2-a,198I;

S.J. Voicu, Doctrina Patrum, în DECA, I, p.

706; P. Bruns, Doctrina Patrum, în LACL, p,

180.

Domiian de Ancyra

Domiian de Ancyra a fost egumen al

mnstirii lui Martyrius din Palestina,

împreun cu Teodor Askidas a condus
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gruparea origenist în primele decenii ale

sec. VI. Prin intervenia Iui Leoniu* de

Bizan, este numit episcop de Ancyra în

jurul anului 540. Când Efrem de Antio-

hia a susinut condamnarea origenismu-

lui, Domiian i Teodor fac presiuni asu-

pra lui Petru de Ierusalim pentru ca aces-

ta s rup legturile de comuniune cu

episcopul antiohian. Intervenia lor nu a

avut nici un rezultat. Se pare c cei doi

prieteni, Domiian i Teodor, stau la baza

condamnrii celor Trei Capitole. In jurul

anului 545, Domiian i s-a adresat papii

Vigilius pentru a asigura sprijin pentru

Origen. Un fragment din acest tratat,

Libellus ad Vigilium papam, se regsete
la Facundus* de Hermiane.

J.M. Clement, R. van der Plaetse, în CCL
90A, 126; H.G. Beck, Kirche und theoi

Literatur, Miinchen, 1959, p. 384; L. Perrone,

La chiesa di Palestina e ie controversie

cristologiche, Brescia, 1980, p. 204-207; M.

Simonetti, Domitierr d'Ancyre, în DECA, I, p.

711; B. Windau, Domîtianus von Ancyra, în

LACUp. 180-181.

Domnus II de Antiohia

Domnus, episcop de Antiohia între anii

442-449. A fost prieten al lui Teodoret i
nepot al lui Ioan*, episcop de Antiohia.

A fost crescut i educat de Euthymie,

vestit anahoret din Palestina. Juvenalie

de Ierusalim îl hirotonete diacon. Aflând

c unchiul su Ioan a devenit prta în

erezia nestorian, el îi cere voie prin-

telui su duhovnicesc pentru a se deplasa

la Antiohia i a-l determina pe episcopul

rtcitor s revin la credina cea dreap-

t. Euthymie, cunoscând slbiciunile tâ-

nrului, îl sftuiete s lase totul în seama

lucrrii Iui Dumnezeu, ca nu cumva el

însui s cad în mreaja ereziei. Domnus
nu ascult sfatul lui Euthymie i pr-
sete mnstirea tar a-i lua rmas bun.

Profeia lui Euthymie se împlinete.

Domnus devine i el adept al nestorianis-

mului i dobândete o popularitate atât

de mare, încât, la moartea unchiului su
este ales succesorul acestuia. în calitate

de conductor al gruprii antiohiene, Dom-
nus instrumenteaz sinodul de la Efes din

449, care va fi cunoscut în istoria bise-

riceasc sub denumirea de Sinodul Tâl-

hresc - Latrocinium. El nu va deine pre-

edinia sinodului, deoarece a fost înlo-

cuit prin decret imperial de Dioscor, lo-

cul al doilea revenindu-i legatului papal,

iar al treilea, episcopului de Ierusalim.

Domnus va fi i el condamnat de acest

sinod i trimis în exil. El nu va fi instalat

în scaun nici dup ce sinodul de Ia Cal-

cedon îi repune în drepturi pe episcopii

înlturai de sinodul tâlhresc de la Efes.

In cele din urm, dup revenirea din exil,

el se retrage la mnstirea de metanie

unde se va stinge din via. De la el s-au

pstrat: o scrisoare ctre împratul Teo-

dosie în corespondena lui Facundus* de

Hermiane; alte dou, în siriac, adresate

lui Dioscor* de Alexandria, i un frag-

ment dintr-o predic pe care a inut-o în

timpul sinodului.

Ep. Theod. y J. Clement , R. van der Plaetse,

CCL 90 A, p. 244 i urm.; Ep. Diosc, X
Flemming, Akte der ephesenisahen Synode
vomJahre 449, AGWG NF 15, 1 , GOttingen,

1917, p. 138-147, 118 i urm. (text siriac i
trad. german); E. Venables, Domnus //, în

Smith-Wace, I, p. 878-879; G. Rowekamp,

Domnus H von Antiochien, în LACL, p. 181.

Donat de Besanon

Donat de Besanon s-a nscut în jurul

anului 590/97 într-o familie aristocrat.

Devine monah Ia mnstirea din Luxeuil,

condus de Sf. Colomban*. Este numit

episcop de Besanon în anul 625/626. în

aceast calitate particip la sinoadele de
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la Clicliy. Chalon sur Saone i Reims.
întemeiaz mnstirea Sf. Pa vel, pentru
care redacteaz o serie de Reguli. Aceste
reguli sunt o îmbinare a regulelor Sf.

Colomban i Sf. Benedict*. în 636. înte-

meiaz o alt mnstire pentru clu-
grie, Jussa Moutier din Besanon, pen-
tru care redacteaz o serie de 77 de re-

guli: Regula ad virginei bazate pe re-

gulele Sf. Colomban, Sf. Benedict i Ce-
zar* de Arles. A decedat în anul 660,
fiind înmormântat la mnstirea Sf.

Pavel.

Migne, PL 87, 273-298; CPL 1860; A. de
Vogue, Ben. 25, 1978, p. 219-314; DSp III,

col. 1573-1577; R. Hanslik, Regula Donai,
SP, 10, TU 107, Berlin, 1970, p. 100-104; U.
Dionisi, Donat de Besangon, în DECA, I, p.

712; B. Windau. Donat de Besanqon, în

LACL, p. 181 cu bibliografie.

Donat de Cartagina

Donat de Cartagina (270-355), episcop
donatist de Cartagina. S-a nscut la

Casae Nigrae în Numidia de Sud, nu de-

parte de Tedessa. Se crede c în perioada

persecuiei lui Diocleian (303-305),

cunoscut i sub denumirea de 'perse-

cuia cea mare', el era deja episcop. S-a
opus eu fermitate oricrei colaborri cu
autoritile pgâne, dar a fost considerat

vinovat de ctre conciliu i de papa Mil-
tiade. de a fi rebotezat pe toi membrii
clerului care au apostaziat (fapsi) în tim-
pul marii persecuiei. La moartea lui

Mensurius (313), Donat spera s fie ales

succesor al acestuia. în acest scop, inter-

vine pe lâng Constantin cel Mare.
Acesta transmite cazul spre rezolvare lui

Miltiade, episcopul Romei. împreun cu
ali episcopi din ItaJia i Galia, în numr
de 29, întrunii într-un conciliu local,

Miltiade îl numete pe Caecilian*. Dei

Donat apeleaz la Conciliu! de la Arles,

numirea lui Caecilian rmâne valid. Ba
mai mult, atât Felix* de Aptunga care l-a

hirotonit, cât i Caecilian sunt absolvii
de orice învinuiri pe care i le adusese Do-
nat. Reinut la Roma, Donat izbutete s
scape i revine în Africa de Nord. Aici,

atmosfera îi era favorabil, deoarece ma-
joritatea locuitorilor Cartaginei împrt-
eau ideea unei separri între Biseric i
imperiu. Astfel, în pofida hotrârilor lua-

te în favoarea lui Caecilian, Donat este

pus în scaunul episcopal de Cartagina, în

primvara anului 317, cu acordul majo-
ritii cretinilor din Africa de Nord.
Ajuns pe scaunul episcopal de Cartagina,

Donat face tot ceea ce îi era în putin
pentru a fi acceptat de întreaga comuni-
tate. Bucurându-se de prestigiu printre

discipolii si, el îi asum funcia sacer-

dotal i de profet. Popularitatea lui a
crescut în aa msur încât era numit
'Donat al Cartaginei*, iar poporul credea
c el era 'omul care putea purifica Bi-

serica Cartaginei de greeli'. Izbutete s
convoace un sinod la Cartagina cu par-

ticiparea a 262 de episcopi, dovedind o
mare maleabilitate în probleme biseri-

ceti. Dup moartea lui Caecilian, Donat
cere împratului Constantin s fie recu-

noscut singurul episcop al Cartaginei. Con-
stantin trimite doi notari imperiali la Car-
tagina, pe Pavel i pe Macarie, care du-
ceau cu ei daruri pentru cei sraci, i
aveau instruciuni precise. Acetia s-au

declarat în favoarea lui Gratus i împotri-

va lui Donat, ceea ce a declanat o serie

de confruntri. în timpul acestor confrun-

tri, Donat pronun celebra sa sintagm:
Quid est imperatori cum ecclesia?, care

va provoca mari tensiuni la Cartagina. în

cele din urm, Donat este arestat i exi-

lat, se pare, în Galia, unde moare în jurul

anului 355, fr a mai putea reveni în

Africa.

193



DONAT DE CARTAGINA DONATISM

De la Donat nu ne-a parvenit nici una din

lucrrile sale. Se pare c el a scris un

tratat Despre Duhul Sfânt, considerat de

leronim* ca având tendine ariene. De-

spre Biseric, el pstreaz concepiile lui

Ciprian*. Biserica trebuie s fie univer-

sal. Ea îns nu exist ca atare. în pre-

zent, exist doar comuniti de alei. în-

conjurate de cretini fali. Numai Bise-

rica din Africa se afl în 'tabra lui Dum-

nezeu
1

. Ceea ce determin caracterul

adevratei Biserici nu este universali-

tatea, ci integritatea ei.

Ribbeck, Donatus und Augustinus, 1858; M.

Deutsch, Drei Aktenstucke zur Geschichte

der Dontatismus, Berlin, 1875; J.M. Fuller,

Donatisnu art. în Smith-Wace, p. 881-896;

W.H.'C. Frend, The Donatist Church, Oxford,

ed.2-a, 1971, p. 153-171, 177-182; J. S. Ak-

xander, Donalus ofCarthage and Donatus of

Casae Nigrae, JThS 31, 1980, p. 540-547;

W.H.C- Frend, Donat de Carthage, în

DEC A, I, p. 712-714; R.A. Markus, Donatus,

Donatism; History, Life, Cutture, Contro-

versîesr în A.D. Fitzgerald (ed.), Augustine

Through the Ages. An Encydopedia, Grand

Rapids, Ml, 1999, p. 284-287. 432.434, 498-

504.

Donatio Constantini

Donatio Constantini este cunoscut *» sub

numele de Constitutum Constantini. Do*

cument fals, conceput în imperiul BIRc

în sec. VIIMX, cu scopul de a înti! pu-

terea Scaunului episcopal de la Roma.

Textul documentului, care s-a bucurat de

larg popularitate în perioada evului

mediu, este inclus în viaa lui Silvestru,

cuprins în Liber pontificalis. A fost mai

apoi introdus în Decretaliile false* i în

Decretul lui Graian, prin aceasta pri-

mind autoritate juridic. In document se

susine c împratul Constantin i-a acor-

dat papii Silvestru I (314-335) primatul

fa de Antiohia, Constantinopol, Ale-

xandria i Ierusalim i stpânire peste

întreaga Italie, inclusiv Roma i peste

"provinciile, palatele i civitates ale re-

giunilor din Apus'. De asemenea, papa a

mai fost fcut judector suprem al preo-

imii, i, printre altele, i s-a mai oferit i

coroana imperial (pe care papa ar fi re-

fuzat-o totui!). Includerea documentului

în Decretalii i în canoane, i-a dat aces-

tuia autoritate juridic. Aa se face c el

a fost privit ca atare nu numai în cer-

curile romano-catolice, dar i de ctre

opozanii papalitii. Donatio Constan-

tini a fost folosit mai întâi în anul 1054,

cu ocazia schismei dintre Biserica din

Apus i cea din Rsrit, în scrisoarea pe

care Leon IX o trimite Iui Mihail Ceru-

larie. De atunci, a fost folosit în per-

manen de ctre papii Romei pentru

a-i susine primatul. Nu se tie cu

exactitate locul unde a fost conceput

acest document fals. Se pare c a fost

redactat la Roma sau în cercurile aba-

iei Sf. Dionisie în apropiere de Paris,

în sec. XV au aprut primele îndoieli

cu privire la autenticitatea acestui do-

cument, iar marii erudii ai vremii, Ni-

colae Cusanus, R. Pecock i L. Valla,

i-au stabilit neveridicitatea.

L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, I, Paris,

1&86, p. C1X-CXX; S.Z. Ehler-J.B. Morrall

(ed.), Church and State through the Cen-

turies, 1954, p. 16-22; J. Friedrich, Die con-

stantinische Schenkung, 1889; D. Maffei, La

Donazione di Constantini net giuristici me-

dievali, Milan, 1964, cu bibliografie; Cross.

Donation of Constantine, în ODCC, p. 419;

A. Harnman, Donation de Constantin, în

DECA, I, p. 715.

Donatism

Pân în sec. IV, Biserica cretin fusese

sfâiat de o serie de erezii care atacau

însui fundamentul ei doctrinar, cum au
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fost, de exemplu, ereziile gnostice, mani-

heismul etc. Paralei cu acestea, îns, de
aceast dat nu pe motive doctrinare, ci

pur disciplinare, apare în sânul Bisericii

din Africa de Nord o prim micare
schismatic. Este vorba de gruparea

adepilor lui Donat, care se rupe de Bi-

seric prin refuzul lor de a-l accepta pe
Cecilian ca episcop de Cartagina, hiro-

tonit în acest scop în 311, pe motiv c
hirotonia lui fusese svârit de Felix* de
Aptunga, care a fost traditor* în timpul

persecuiei lui Diocleian. Numidienii îl

hirotonesc episcop pe Majorinus, împo-
triva lui Cecilian. Aceast numire a fost

fatal pentru unitatea Bisericii, deoarece,

ceea ce era doar opoziie, s-a transformat

în schism, cunoscut în istoria bise-

riceasc sub denumirea de donatism,

dup numele lui Donat. în 313. Donat
apeleaz la împratul Constantin cel

Mare pentru a se face lumin în proble-

ma disputat, Acesta îi transmite epis-

copului Romei, Miltiades, sarcina de a
rezolva controversa. Decizia luat nu a
fost favorabil donatitilor, care au fcut
apel la sinodul de la Arles (314) i apoi

din nou la împrat, fr a avea câtig de
cauz. Dup moartea lui Majorinus, pe

tronul episcopal de Cartagina este ales

Donat (317). împratul încerc s fac
presiuni asupra Bisericii din Cartagina,

îns abandoneaz aceast politic în 321.

Asocierea conductorilor donatiti cu

micrile circumcellionilor a atras ac-

iuni represive sub împratul Constans

(347).

Donatitii se considerau succesorii Bise-

ricii cretine autentice din Africa de

Nord de dinainte de persecuii i, în acest

fel, se legau direct de Sf. Ciprian*. De la

acesta au preluat ideea c episcopul este

mijlocitorul între Dumnezeu i comuni-
tatea credincioilor. Din aceast pricin,

ei pstrau succesiunea episcopal cu

sfinenie. Comuniunea cu Roma era ps-
trat în virtutea unei succesiuni a 'ade-

vrailor episcopi'. 'Adevratul episcop

este cel care sufer persecuia, dar nu

persecut'. De aceea. Biserica donatist

este Biserica dreptului care sufer, de

unde i idealul martiric. Donatitii se

opuneau monahismului i foloseau Bi-

blia african, spre deosebire de cretinii

de la Roma care foloseau Vulgata.

Din punct de vedere teologic, donatitii

vor fi atacai mai întâi de Optatus* i
apoi de Fericitului Augustin*. încercrile

de a se apra, Ie-a dunat destul de mult.

Aa se face c în 405, are loc o nou
intervenie împotriva lor din partea statu-

lui, în 411 este convocat o întrunire Ia

Cartagina, în cadrul creia comisarul

imperial se pronun definitiv împotriva

donatismului. Cu toate acestea, schisma

înceteaz abia dup cucerirea Africii de

Nord de ctre arabi în sec. VII i VIII.

Donatitii au adoptat o atitudine rigorist

în special fa de slujitorii Bisericii. Cei

care au fost traditores nu erau acceptai,

iar tainele svârite de ei erau conside-

rate ncvalide. In aceast problem nu s-a

fcut compromis. Ei au mers pân la a

afirma c cei care s-au împrtit împre-

un cu traditores erau infestai i c, în-

trucât Biserica este una i sfânt, numai
donatitii formau adevrata Biseric. Cei

ce se converteau la donatism erau rebo-

tezai, practic condamnat de toate si-

noadele ortodoxe. Cu toate acestea, ei au
acceptat un oarecare compromis în cazul

unor slujitori nevrednici care svâreau
Sf. Taine, susinând c Sf. Taine svârite
de ei erau valide, deoarece adevratul

svâritor era Hristos, urmând în aceast

privin învtura Fericitului Augustin.

Micarea donatist s-a extins, farâ a avea

un impact semnificativ, în Italia, Spania

i Galia. Augustin ne informeaz c do-

natitii au trimis un episcop la Roma i în
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Spania, între care Victorin, Bonifaciu Ma-

crobiu. Ciaudian i Felix. Claudian s-a

autointitulat pap donatist, susinut de

adepii antipapii Ursinus. El izbutete s
rmân la Roma pân în 378, când a fost

expulzat. Dup informaiile date de

Leon* cel Mare i Avit*, în 458 i 502

existau donatiti la Lyon i Narbonne.

In pofida unor atitudini exagerate i non-

conformiste, donatismul este o micare

care a încercat s menin integritatea

cretin i dreptatea social, i trebuie

luat în considerare în aceast privin.

P. Monceaux, Histoire litteraire de l'Afrique

chreiienne, voi. IV-VI, Paris, 1912-1923; G.

G. Willis, Saint Augustine and the Donatist

Controversy, 1950; J. P. Brisson, Autono-

misme et christianisme dans l'Afrique

romaine de Septime Severe â i'invasion

arabe, Paris, 1958; S. Lancel, Actes de ta

Conference de Carthage en 411, 3 voi.: SCh.,

194-195, 224, Paris 1972-75, în special voi.

I; W.H.C. Frend, The Donatist Church, a

Movement ofProtest in Roman North Africa,

ed. 2-a, Oxford, 1971 cu bibliografie; J.M.

Fulier, Donaiism, Smith-Wace, I, p. 881-896;

Cross, Donatism, în ODCC, p. 419; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 37] i urm., 427 i urm.;

W.H.C. Frend, Donatisme, în DECA, 1, p.

716-724 i E. Romero Pose, în DECA, p.

724-725.

Donatus Aelius

Donatus Aelius (sec. IV), vestit gramati-

cian. Ieronim* menioneaz c i-a fost

profesor de retoric. Cele dou gramatici

ale sale. Ars minor sau prima i Ars

maior sau secunda, au constituit textele

gramaticale de baz pentru însuirea gra-

maticii i a limbii latine. Popularitatea

lor a fost deosebit de mare, dac avem în

vedere numrul mare de comentarii i
lucrri scrise pe marginea lor. De la el

ne-au mai rmas: un comentariu la Te-

reniu, un comentariu la VirgiliuT din

care s-a pstrat scrisoarea introductiv;

Viaa lui Virgiliu; introducere la Bucolice

i fragmente citate de diveri autori.

W.M. Sinclair, Donatus Aelius, art. în Smith-

Wace, 1, p. 896; H. Keil, Grammatici latini,

IV, 2, Leipzig, 1864; P. Wessner, Aeli Donai

quod fertur Commentum Teren/î. Acceddit

Eugraphi Commentum et Scholia Bembiana,

I-II1, Leipzig, 1902-1908; A. Endler, Aelii

Donai commentr vergiliani reliquiae. Diss.

Greisfwald, 1910; F. Lammert, De Hiero-

nymo Donai discipulo, în Commentationes

philologicae Ienenses, Lipsiae, 1912; N.

Marinone, Elio Donato, Maerobio e Servio

commentatori di Virgilio, Vercelli, 1946; U.

Dionisi, Donatus Aelius; DECA, I, p. 725.

Dorotei

Dup informaia lui Eusebiu*, preot în

Antiohia în rstimpul episcopatului lui

Ciril în acelai ora (aprox. 280-303).

Deosebit de cultivat, cunosctor al limbii

ebraice i instruit în tiinele liberale ale

grecilor. A predat la coala din Antiohia,

fiind conductor al acesteia împreun cu

Lucian*. Fiind eunuc din natere, s-a

bucurat de încrederea împratului, care ]-a

numit administrator al atelierelor de

preparare a purpurei din Tyr. Eusebiu*

mrturisete c l-a ascultat explicând Sf.

Scriptur. Dei nu se tie dac a scris

ceva. Cronicapascala (2, 120-130) men-

ioneaz pe un oarecare Dorotei, episcop

al Tyrului, care ar fi scris: Despre profei,

Despre cei 12 Apostoli, Despre cei 70 de

Apostoli. Se parec aceste lucrri au fost

scrise la o dat mai târzie (Coman).

Eusebiu, Ist. bis. 7, 32; E. Venables,

Dorotheus, art. în Smith-Wace, I, p. 899;

Quasten, Patrology, D, p. 144; I. G. Coman,

II. p. 477-478; DHGE 14, 685-686; M. Simo-

netti, Dorothee d'Antioche, în DECA, I, p.

726.
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Dorotei de Gaza

Dorotei de Gaza (sec. VI), monah i sta-

re, ucenic al lui Varsanufie i loan de la

mnstirea stareului Seridos. Ajuns sta-

re, el Ias clugrilor o serie de Instruc-

iuni, scrisori i sfaturi. A realizat o sin-

tez minunat a Apophtegmelor capado-

ciemlor, Sf. Ioan* Hrisostom, Marcu*
Eremitul i Isaia, mai exact a tradiiilor

monahismului palestinian. Nu se anga-

jeaz în controversele hristologice ale

vremii. Prin Teodor StudituL a influenat

monahismul grec, rus i arab.

Migne, PG, 88, 1611-1846; CPG, 7352-

7360; W.M. Sinclair, Dorotheus (12), art. in

Sniith-Wace, I, p. 901; Regnault, Dorothee

de Gaza. Oeuvres spirituelles, SCh., 92,

Paris. 1963; M. Paparazzi, Doroteo di Gaza.

Insegnamenti spirituali, Roma, 1979; L.

Cremaschi, Doroteo di Gaza. Serifti e inseg-

namenti spirituali. Roma. 1980; J. Gri-

bomont, Dorothee de I în DECA, I. p.

726; J. Pauli, OSB, Dorotheus von Gaza, în

LACL, p. 181-182 cu bibliografie.

Dorotei de Marcianopolis

Dorotei, episcop de Marcianopolis i
mitropolit de Moesia II, în prima jum-
tate a sec. V, Adept al lui Ncstorie*, par-

ticip la sinodul de la Efes din 431, unde

se raliaz împotriva lui Chirii* al Ale-

xandriei. La scurt vreme dup sinod

este suspendat din scaun, îns comuni-

tatea nu-l primete pe succesorul su.
împratul Teodosie îl trimite în exil în

Capadocia. De la el ne-a rmas o cores-

ponden legat de controversa vremii.

In latin s-au pstrat Ep. ad populam
Constantinopolitcmum, Ep. ad Alexan-

dru/n pisc. Hierapolis et Theodoretum

episc. Cyri i dou scrisori ctre Ioan de
Antiohia referitoare la misiunea lui Pavel

de Emesa. Mai exist un fragment în siri-

ac dintr-o scrisoare ctre împratul

Marcian i dintr-un tratat, Tnterprelaiio

fideL care a fost un comentariu asupra

hotrârilor doctrinare de Ia Niceea.

CPG 5781-5786; ACO 1, 4, 88; ACO 1, 4,

l64iurm.;ACO 1,4, 114, 144; F. Nau, Ep.

ad Marcianum, în PO, 13, 181 text siriac i
trad. în francez; J. Lebon, Interpretatio..., în

CSCO 101-102, 95/68 text siriac i trad. în

latin; DHGE 14. 688; M. Simonetti, Do-
rothee de Marcianopolis, în DECA, I, p. 727;

B. Windau, Dorotheus von Marcianopolis, în

LACL, p. 182 vezi i bibliografia.

Dositei de Sarnaria

Dositei de Sarnaria (sec. II), eretic iu-

deo-gnostic din Sarnaria. Secta lui nu

poate fi considerat cretin pe motiv c
el se prezint ca rival al Domnului i
nicidecum ca discipol. Izvoarele docu-

mentare patristice referitoare Ia el, iu-

daice i arabe, nu sunt concludente i de

aceea este greu s ne formm o imagine

unitar despre el. Ceea ce se poate spune

este c el e originar din Sarnaria i c s-a

nscut în sec. I. Hegesip* afirm c el a

fost întemeietorul uneia din sectele ere-

tice care au zdruncinat pacea din Bise-

ric. Alte texte îl asociaz cu Joan Bote-

ztorul, i îl consider predecesorul i
magistrul lui Simon Magul. Totodat,

este prezentat de Origen* ca Tahib* adic
Mesia al Samariei, prezis în Deut. 18,18.

Dositei nu s-a bucurat de mare audien.
El cerea adepilor si observarea rigu-

roas a legii mozaice, mai ales a sabatu-

lui i a purificrii rituale. Secta lui a avut

un numr restrâns de adepi. Cu toate

acestea, a dinuit pân în sec. X,

In biblioteca gnostic descoperit la

Chenoboskion (Nag Hammadi) se afl

un text intitulat: Revelaia lui Dositei sau

Cei trei stâlpi ai lui Se/h. Nu suntem si-

guri dac acest text îi aparine lui Dositei
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din Samaria sau unui alt Dositei. Dac îi

aparine lui Dositei de Samaria, atunci el

trebuie pus în legtur cu originile gnos-

ticismului.

A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des

Urchristentums vrkundiich dargestellt,

Leipzig, 1884 (retip anast., Hildesheim,

1963), p. 155-161; S. Krauss, Dosiihee et le

Dositheens, în Revue des Etudes juives,

XLII, 1901, p. 27-42; K. Kohler, Dositheus,

the Samarhan Heresiarch, and his Reiations

io Jewish and Christian Doctrines andSects>

în American Journal of Theology, 15, 1911,

p. 404-435 ; J. Doresse, Les Livres secrets des

gnostiqves d'Egypte, 1958, p. 206-209;

R.McL., Wilson, Simon, Dositheus and the

DeadSea Strolls, ZRGG, 9, 1957, p. 21-30;

G. Salmon i J.M. Fuller, Dositheus (1), art.

în Smith-Wace, I, p. 902-905; Cross, Do-

sitheus, art. în ODCC, p. 421-422; C.

Gianotto, Dosithee de Samarie, art. în

DECA, I, p. 727-728.

Dracontius, Blossius Aemilius

Dracontius, Blossius Aemilius (sec. V),

poet latin, s-a nscut într-o familie sena-

torial care a emigrat în Africa pe la

mijlocul sec. V. Studiaz laCartagina, la

coala lui Felicianus, acumulând o vast

cultur clasic. Pân în 484 activeaz în

domeniul juridic. în urma publicrii unui

poem {carmen ignotu), în care laud un

personaj necunoscut, identificat uneori

cu împratul Teodoric, alteori cu împ-

ratul Zenon, stârnete mânia lui Gon-

thamond, care îl încarcereaz, fiste eli-

berat din închisoare de urmaul acestuia,

Trasamond, i îi reia activitatea juridic.

Compune primele sale poeme importante,

Hylas i Laus Herculis, de inspiraie p-

gân i scolastic. Acestea sunt urmate

de Controversia de statua viri fortis i

Deliberativa Achillis, an corpus Hectoris

vendat. Experiena neplcut pe care a

avut-o în închisoare, a determinat scrie-

rea poemelor: Satisfactfo, pe care îl adre-

seaz lui Gonthamond (484-496), soli-

citându-i iertarea, i Laudes Dei, scris în

ultimii ani de închisoare, în care desci-

frm nuane teologice preluate din Ve^

chiul i din Noul Testament. Ultimii ani

ai poetului sunt învluii în mister. Cât

privete valoarea operei sale poetice, p-

rerile sunt împrite. Reinem îns con-

tribuia sa deosebit de important la pro-

movarea literaturii de gen în limba latin.

Migne, PL 60, 679-932; ed. complet: Fr.

Vollmer, Mon. Germ. Hist., Auct. antiquiss^

XV. Berlin, 1905; F. de Duhn, Dracontii car-

mina minora, Leipzig, 1873; G. Boissier,

L'Âfrique romaine, Paris, 1901, p. 309 i
urm.; D. Romano. Studi Draconziani, Pa-

lerniQ, 1960; F. Bertini. Autori latini in

Africa, Genova, 1974, p. 81-97; J. Fontaine,

Naissance de lapoâsie dans l'Occident chre-

tien, Paris, 1981, p. 252; E.M. Young, Dra-

contius, Blossius Aemilianus, art. în Smith-

Wace, I, p. 905-907; Cayrâ, II, p. 211-212;

Tixeront, Patrologie, p. 466-468; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 498 i urm.; G. Bardy,

Dracontius^ în DSp. III, col. 1 706-17 1 1; S.

Constanza, Dracontius Blossius Aemilius, în

DECA, I, p. 729-730; J. Schwind, Dra-

contius, în LACL, p. 1 82-183 cu bibliografie.

Druthmar

Chretien de Stavelot, poreclit Duthmar,

clugr benedictin din sec. IX, gramati-

cian i scriitor latin. S-a nscut în Aqui-

tania i îmbrac haina monahal la abaia

Corbie din dioceza Amiens, de unde a

fost chemat la Stavelot i apoi la Mei-

medy. A decedat în jurul anului 880. De

la el ne-a rmas un Comentariu la Evan-

ghelia dup Matei, în a crui prefa co-

mentatorul explic motivul scrierii co-

mentariului. El nu pstreaz doar o sin-

gur metod de interpretare. Predomi-
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nant este metoda literal, la care adaug
informaii istorice i geografice. Comen-

tariul a fost redactat pe la mijlocul sec.

IX i a fost dedicat monahilor de la m-
nstirea Staveloti elevilor si. in aceeai

prefa, el îi expune intenia de a realiza

un comentariu la Evanghelia dup Ioan i

dup Luca. Exist o serie de notie care

ne determin s credem c el a început s
lucreze Ia acest proiect. Nu avem îns o

form definitiv a acestor comentarii.

Druthmar rmâne în istoria exegezei bi-

blice pentru contribuia pe care el o adu-

ce prin Comentariul la Evanghelia dup
Matei, mai ales prin folosirea metodei

criticii literare, în care desluim cultura

sa vast, religioas i laic, i în cele din

urm tendina de promovare a unei

intense viei duhovniceti.

Migne. PL 106. 1259-1520; MGH, Epis-

tokrc. ( 6. Berlin. 1925. p. 177-178; R.

Simon. Histoire cntiquc des principala com-

mentaires du Nouveau Testament. Rotter-

dam, 1693. p. 370-377; R. Ceillier, Histoire

generale des auteurs sacres ecclâsiastiques,

t, 12, Paris, 1862, p. 419-423; M.L.W.

Laistner. A Ninth-Century Commmentator

on the Gospel aceording to Matthew\ în

Harvard Theological Review, t. 20, 1927, p.

129-149; Fr. Stegmilller, Repertorium bir

blicitm medii aevi, t. 2. Madrid, 1950, p. 238-

239; L. Bergeron. Druthmar. ari. în DSp. III,

col. 1721-1723 cu bibliografie.

Dulcitius

Dulcitius, tribun i notar imperial însr-

cinat s îndeplineasc decretele imperi-

ale împotriva donatitilor. In timp ce pro-

punea trimiterea acestora 'la moartea pe

care o meritau', se dovedea deosebii de

îngduitor fa de Gaudeniu*. Augus-

tin* îi scrie atrgându-i atenia c, în

timp ce fa de donatiti este foarte aspru,

fa de episcopul donatist Gaudeniu, se

arta mai blând. în general, Augustin are

cuvinte bune fa de Dulcitius, rezumând

pe scurt propriile sale argumente împo-

triva donatitilor privind natura martiriu-

lui, libertatea de contiin etc.

Fer. Augustin, Ep 204 (61); idem. Retracta

II, 59; E.B. Birks, Dulcitius (2), art. în Smith-

Wace, l,p. 911.

Dynamius

Dynamius (t 601), a fost cunoscut sub

numele de Dynamius Patricius, dup
denumirea funciei pe care a îndeplinit-o

patriemm Galiarum. S-a nscut într-o

familie aristocrat la Arles pe la mijlocul

sec. VI. La vârsta de 30 de ani este numit

guvernator al Marsiliei, unde s-a fcut

cunoscut prin asprimea i avariia sa.

Mai târziu, îi schimb modul de via,

dup cum aflm de la Grigorie* de

Tours, care îi laud drnicia i sprijinul

pe care l-a acordat Bisericii. De la el au

rmas dou scrisori i vieile sfinilor

Marius, abate de Bevon i Maxim, abate

de Lerini, mai târziu episcop de Riez. Ii

mai este atribuit i un poem De Lerine

insula.

Migne, 80, 25-26 i 31-40; CPL, 1058, 2125;

MGH, EpisL Iii, 127, 130-131; CCL, 117,

430-43 1 i 435-436; Anthologia Latina, I, 2,

Lipsiae, 1906, p. 265-266; E. Venables,

Dynamius (3), art. în Smith-Wace, I, p. 914;

S. Zincone. Dynamius Patricius, an. în DECA,

I, p. 734; C. Kasper, Dynamius Patricius, în

LACL, p. 183-184 cu bibliografie.
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Ebbo (Ebo) de Reims

Ebbo sau Ebo, arhiepisop de Reims în

Frana. S-a nscut în anul 775, fiind fiul

unui rob i al Himiltrudei, ddaca lui

Ludovic I cel Pios. Este educat la aceeai

coal cu Ludovic I cel Pios. Când aces-

ta se urc pe tronul Aquitaniei, îl numete
bibliotecar personal, iar când devine îm-

prat, mijlocete numirea lui pe scaunul

arhiepiscopal din Reims. Ebbo s-a dove-

dit a fi un episcop destoinic, bun admi-

nistrator i diplomat. Prestigiul de care

s-a bucurat la curtea imperial i-a atras

numirea de missus în provincia sa. Mi-

siunea încredinat lui de papa Paschal I

în Danemarca, în 822-823 a fost un eec.

Sub diverse motive politice comploteaz

împotriva lui Ludovic I cel Pios în favoa-

rea fiului acestuia Lothaire I. Când Ludo-

vic revine pe tron în 835, el se refugiaz

i în pofida faptului c i-a cerut iertare,

a fost depus din treapt prin hotrâre

sinodal. Dup moartea lui Ludovic, Lot-

haire devine împrat i îl repune în scaun,

întrucât pedeapsa sinodal nu fusese ridi-

cat, nu este recunoscut ca episcop. în

plus, el refuz o misiune diplomatic la

Constantinopol, ceea ce I-a suprat pe

Lothaire, care îl priveaz de toate venitu-

rile. Ebbo se refugiaz la curtea Iui Ludo-

vic Germanul, care îl numete episcop de

Hildesheim, unde a decedat în 85 1 . De la

el au rmas câteva scrieri minore. Flo-

doard* menioneaz dou inscripii, iar

în Appendix ad hisioriam Remensis

ecclesiae este reprodus o serie de norme

pentru slujitorii bisericii din Reims, care

dateaz din vremea lui Ebbo. In scrisoa-

rea pe care o trimite Iui Haltigar, episcop

de Cambrai, Ebbo îl roag pe acesta s
scrie o slujb de peniten, în vederea re-

instaurrii ei în practica bisericii sale.

Apologia sa reproduce o parte din decla-

raiile fcute la sinodul de la Thionville,

din 835, care I-a suspendat din treapt.

Biblioteca municipal din Epernay ps-

treaz vestitul Evangheliar al lui Ebho>

scris în vremea sa Ia abaia Hautvillers

din Champagne, între 817-834.

Migne, PL 5, 105, 116; Fliche.Martin, V, 6;

H. Leclercq, în DACL 4, 2, col. 1697-1703;

14, 2, 2213-2290; E. Lesne, La Hierarchie

episcopale en Gaule el en Germanie, Lille,

1 905; J. Daoust, Ebbo (Ebo) ofReims, în CE,

V,26.

Ebionit-i

Ebionit-i (în ebr. DTH3K - ebionim -

srac). Membri unei grupri sectare,

cretino-iudaice, care a activat în primele

veacuri dup Hristos, descendeni din iu-

daizanii epocii apostolice. Termenul

ebionil este întâlnit pentru prima dat la

Sf. Irineu*, fiind preluat de Ipolit* i Ori-

gen*. Ei susineau c iudaismul nu era

doar un element pregtitor pentru creti-

nism, ci reprezenta o instituie venic va-

lid, uor modificat de cretini. Valoa-

rea cretinismului rezid doar în faptul c
perpetueaz i completeaz iudaismul.

Singurul garant valid al adevrului nou,

al Evangheliei lui Hristos, este caracterul

divin al Vechiului Legmânt cu Moise.

De aici, accentul deosebit pe care ebio-

niii îl puneau asupra legii mozaice. lisus

Hristos a fost 'Fiul lui losif i al Mriei

nscut dup legea procrerii uma-
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neYsimplu om, nimic mai mult decât un

descendent al lui David i nicidecum Fiul

lui Dumnezeu' ne informeaz Terul I ian*

în legtur cu învtura ebîonit. De
aceea, ebioniii neag naterea feciorel-

nic a Mântuitorului, traducând termenul

partherws din Isaia 7, 14 prin manis.

Totui. în viaa lui lisus a avut loc o mare
schimbare cu ocazia botezului, când 'a

fost uns prin alegere i a devenit Hristos',

primind astfel putere de Ia Dumnezeu
pentru a-i împlini misiunea Sa pmân-
teasc. Cu toate acestea, el rmâne om
simplu. Evenimentul Botezului Mântui-

torului este descris în perspectiv ebîo-

nit în 'Evanghelia dup evrei\ text

apocrif întrebuinat de aceast sect,

dup Eusebiu* de Cezareea. Sf. Irineu

afirm c ar fi fost vorba de Evanghelia

dup Matei.

Ebioniii au mai fost cunoscui i sub alte

denumiri; hdmuncioniU anthropienU

anthropolatheni, datorit concepiei lor

hristologice, peratici, în funcie de locul

unde erau concentrai, adic Peraeea, i
symmahieni dup numele lui Symma-
chus*, singurul scriitor, membrii al sec-

tei, al crui nume s-a pstrat.

Nu se tie cu exactitate care a fost relaia

lor cu nazareii sau nazoreii; dac sunt

una i aceeai grupare sau dac este

vorba de dou grupri diferite.

Justin, Dialogul cu Trifon, 47; Irineu, Adv,

Haer. I, 26, 2; III, 21, I ; V, U 3; Ipolit, Re/ut.

Omn Haer., VII, 34 i IX, 13-17; R.A.
Lipsius, Queilen der altesten Ketzer-

geschichte, 1875; J.M. Fuller, Ebionism and
Ebionites, în Smith-Wace, II, p. 24-28; H. J.

Schoeps, Ebionite Christianity, în Journal of

Theoiogical Studies, N.S., IV, 1953, p. 219-

224; J.A. Fitzmeyer, The Qumran Scrotls, the

Ebionites and their Literaiure, în Theo-
iogical Studies, XVI, 1955. p. 335-372; G.

Strecker, Das Judenchristentum der Pseudo-
klementinen, TU 70, 1958: A.F.J. Klijn i
G.J. Reinik. Patristic Evidence for Jewish-

Christian Sects, Supplements to Novum
Testamentum, XXXVI, Leiden, 1973, p. 19-

43; F.X. Murphy, Ebionites, în CE, V, p. 29;

Cross, Ebionites, ODCC, p. 438-439; A.F.J.

Klijn, Ebionites, în DECA, \, p. 737-738.

Ebionii, Evanghelia dup
Denumire dat unei evanghelii apocrife,

despre care se presupune c ar fi fost

folosit de ctre ebionii. Epifanie* afirm
c ebioniii 'primesc Evanghelia dup
Matei', numind-o 'Evanghelia dup
evrei' (Adv. haer. 30, 13-16, 22). Quasten

susine c aceast evanghelie este proba-

bil identic cu Evanghelia celor Doispre-

zece Apostoli, menionat de Origen*

(Ham. In LucA) i c Ieronim* a greit,

identificându-o cu Evanghelia dup
evrei, dei A. Scltmiedtke este de aceeai

prere cu Ieronim.

A. Hilgenfeld, Novum Testamentum exlra

Canonem Recepium, fasc. IV. 1866, p. 32-38;

W. Schneemelcher (ed.), New Testament

Apocrypha, voi. I, James &Co., West-

minster/John Knox Press, 1991, p. 139 i
urm.; Quasten, Patrology, 1, p. 113-114: A.

Schmiedtke, Neue Fragmente zu den juden-

christlichen Evangelien, TU, 1911; idem,

Zum Hehraeerevangelium, în Zeitschrift flir

die neutestamentliche Wissenschaft ifnd die

Kunde des Urchristentums, XXXV, 1936. p.

24-44; Cross, Ebionites, Gospel according to

the, în ODCC, p. 439; A.F.J. Klijn. Ebionites,

în DECA, I, p. 737-738; G. Rowekamp,
Ebionerevangelium, în LACL, p. 185.

Ecthesis

Ecthesis (gr. EicGeaig - declaraie de

credin). Formul doctrinar, decretat

de împratul Heraclie în anul 638. prin

care se afirm cele dou firi sau naturi,

divin i uman, în Hristos, unite într-o

singur voin. Heraclie interzice folo-
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sirea termenului energeiai fie c era

vorba de dou sau o singur voin. Con-

inutul acestei formule ddea câtig de

cauz taberei monotelite, adic acelei

grupri care afirma o singur voin în

Persoana lui Hristos. Tendina monoteli-

t a documentului a fost respins cu deo-

sebit fermitate de Sf. Maxim* Mrturi-

sitorul. De altfel, dei a fost aprobat de

sinoadele de la Constantinopol (638 i

639) inute în vremea Patriarhului Ser-

ghie» autorul propriu-zis al formulei,

dup cum îl informa Heraclie pe papa

loan IV, Ecthesis-uA va fi anulat.

J. Hardouin [Harduinus], Acta Conciliuntm

ei Episiolae Decretales. ac Coristitntîones

Swnmoritm Pontificum, Paris, 1 7 1
4-

1 7 1 5,

voi. III,. Col. 791-796; Sopbronius, PG 87,

3; Honorius. Epist., Patr. Lat., 80, 5; A. Flich

- V. Martin (ed.), Hisloire de l'Eg/ise depuis

Ies originesjusqu 'â nosjours, voi. V, Paris,

1938. p. 131-134; Cross, Ecthesis. The, în

ODCC, p. 443.

Edessa

în prezent oraul Urfa din Turcia. Fost

capital a populaiilor osrhoene din nor-

dul Mesopotamiei. In sec. al Vlll-lea f.Hr.,

cetatea a fost cucerit de asirieni, pri-

mind numele de Ruhu (în siriac Urhoi).

Seleucus I reconstruiete cetatea în 304

î.Hr., i o numete Edessa. Capital a Re-

gatului Edessa sau Osrhoene. Romanii o

distrug, sub împratul Traian, i o trans-

form în colonie roman (Colonia Mar-

cia Edessenorum), în 217. In anul 609

cade sub peri. Bizantinii o recuceresc în

628, sub Heraclie. în 639, este preluat

de arabi, iar în 1031 recucerit de bizan-

tini, în vremea cruciadelor, Baldwin din

Flandra o cucerete, în 1098. Va cdea în

mâinile turcilor selgiucizi în 1 144, iar în

1182, Sultanul Saladin o trece sub st-

pânire egiptean. Mongolii o devasteaz

în 1 39L iar turcii o reconstruiesc în 1637.

Cretinismul dateaz în Edessa din pe-

rioada apostolic. Eusebiu* de Cezareea

menioneaz o scrisoare legendar ps-

trat în Cronica lui Acidai, scris proba-

bil de împratul Abgar V Ukhama al

Edessei i adresat Domnului nostru

listis Hristos, care l-a trimis pe apostolul

Addai* s-i încretineze pe edessenieni.

De istoria cretinismului în Edessa se

leag i numele sf. Apostol Toma*. ale

crui moate au fost aduse din India la

Edessa în sec. al IV-lea. Origen* ne mai

informeaz c Sf. Apostol Toma a predi-

cat cretinismul la prii din Siria de r-

srit. Primul episcop, Palut, a fost sfinit

i numit de ctre Serapion din Antiohia

(c. 200). Lui în revine rspândirea cre-

tinismului în Siria de rsrit i în Persia.

Literatura cretin i mai ales cea de

limb siriac, a cunoscut o deosebit

dezvoltare la Edessa. Aici a fost fcut

prima traducere a Bibliei în siriac nu-

mit Peshitta* i tot aici a fost redactat

Diatessaronul lui Tatian*.Tot aici a func-

ionat coala nestorian persan pân la

închiderea ei în 489. De altfel, Edessa a

fost un centru important al monofizitis-

mului.

W.Cureton (ed.), Ancleni Syriac Documents

relative to the Earliest Estabtishment of

Christianity in Edessa and the Neighbouhng

Couniries, from the Year After Our Lord's

Ascemion to the Beginning of the Fonrth

Century, 1864; I. Ortiz de Urbina, Le origini

de/ cristianesimo in Edessa, în Gregorianum

15, 1934, p. 82-91; A. F. 1 Klijn. Edessa, de

Stad van den Apostel Thomas. Baam, 1962;

J.B. Segal, Edessa. The Blessed City, Oxford,

1970; H.J.W. Drijvers. Cults and Beliefs in

Edessa, Leiden, 1980; G. Orlandi, Edessa,

CE, V, p. 102-103; R. Lavenant, Edesse y în

DECA, 1, p. 750-752.
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Edessa, Cronica de la

Cronica de la Edessa, în latin Chroni-

cum Edessenum. Primul document siriac

datat. Cronica a fost scris în secolul al

Vl-lea de ctre un autor necunoscut.

Cronicarul i-a început relatarea cu inun-

daia ce s-a abtut asupra cetii Edessa

în anul 201, informaiile fiind destul de

srace, pân când ajunge la anul 202. Din

acest document aflm c biserica cre-

tinilor {ecclesia christianorum) din ce-

tate nu a fost cruat de furia apelor

dezlnuite. Sunt consemnate în cronic

alte evenimente importante din viaa

cetii i succesiunea episcopilor pe

tronul edessenian. Ultimele informaii

dateaz din anul 540, dat Ia care se

crede c a fost scris aceast cronic.

Cronica se pstreaz doar într-un singur

manuscris (Vat. Syr. 163) i a fost editat

de Assemani.

Assemani, BO, I, p. 388-417; I. Guidi et. al.

(ed. i trad,)« Chromca Minora. 6 v., Corpus

Scriptorum Christianorum Orientaiium 1-6,

Scriptores syri ser. 3-4, 1903-1905; trad. în

englez: B.H. Cowper, The Journal ofSacred

Literature, seria a 4-a, 4. 1864, p. 28-45; I.

Ortiz de Urbina, Edessa, Chronicle of, în CE.
V, p. 103.

Edessa, coala din

Prin convertirea casei regale (aprox.

202), Edessa a devenit un puternic centru

de cultur cretin i intens activitate

teologic al cretintii orientale. Printre

primii scriitori de limb siriac care au

activat aici reinem pe Bardesanes* (Bar

Daisan) i Lucian* de Antiohia, despre

care se spune c ar fi studiat exegeza bi-

blic sub îndrumarea lui Macarie* din

Edessa. Aceleai studii au fost urmate i
de Eusebiu* din Emesa (Homs).

împratul roman Iulian Apostatul ce-

deaz cetatea Nisibe perilor, în anul 363

i în consecin coala teologic de aici

condus de Efrem* irul va fi transferat

la Edessa. Efrem organizeaz nucleul

cretin existent aici într-o puternic
coal teologic, rmânând în fruntea ei

timp de 10 ani. Ucenicii pe care i-a avut

Efrem irul nu s-au ridicat la statura lui

intelectual i spiritual. în Testamentul

su. el îi recomand pe Abha*, Avraam*,

Simeon, Mara* de Aggel i Zenobiu de

Gezirta. La acetia au fost adugai Pau-

lona i Arwat (Arvad), dar care au îm-

briat învturi eretice. La moartea sa,

în 373, Ia conducerea colii vine Qijore*

(Cyr) care urmeaz, pentru scurt vre-

me, tradiia exegetic a lui Efrem irul,

dup care o înlocuiete cu cea a lui Teo-

dor* de Mops'uestia. Acesta a avut o serie

de ucenici, ca de exemplu, Barsauma*

din Nisibe, Ma'anadin Rewardashir. Kumi*
i Proba*. Acetia din urm au tradus în

limba siriac lucrrile lui Teodor, iar

coala din Edessa preia tradiia colii an-

tioliiene, ceea ce l-a deranjat foarte mult

pe episcopul Rabbula* de Edessa (412-

435), partizan al Iui Ciril din Alexandria.

Lui Rabbula îi urmeaz la conducerea

colii, Ibas* de Edessa (435-457). în

Scrisoarea ctre Maris, Ibas critic hris-

tologia alexandrin, stârnind dezbateri se-

rioase în rândurile participanilor la

Sinodul ecumenic de la Calcedon (451).

De altfel, Scrisoarea a fost condamnat
în timpul împratului Justinian, cu ocazia

sinodului ecumenic de la Constantinopol

(553).

Muli dintre cei ce au studiat la coala

din Edessa în secolul al V-Iea au devenit

episcopi în Biserica persan: Simeon din

Beit Arsham, Acaciu Arameanul, Avraam
Medul, Narses Leprosul etc.

In 437, la conducerea colii vine Narses.

Datorit convingerilor sale nestoriene, el
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a fost alungat din Edessa în 451. Narses

se stabilete la Nisibe unde a înfiinat o

nou coal teologic la invitaia Epis-

copului Barsauma. coala din Edessa nu

va mai dinui mult vreme, iar preroga-

tivele ei vor fi preluate de coala din

Nisibe. în 489. ea a fost închis de epis-

copul Cyrus II, din porunca împratului

Zeno. Pe ruinele colii a fost cldit o

biseric închinat Sf. Fecioare Mria.

E.R.Hayes, L 'Ecole d'Edesse. Paris. 1930; R.

Duval (ed.), Testament de s. Ephrem. m
Journal Asiatique 18, 1901, p. 234-319; R.

Nelz, Die theologischen Schitlen der mor-

genlndischen Kirchen, Bonn, 1916; A.

Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur,

Bonn. 1920. 34, 66, 100-107; F.X. Murphy,

Edessa Schoolof, în CE, V, p. 103-104.

Efes

Cetatea Efes a fost întemeiat de ctre

coloni ionieni în secolul al Xl-Iea î.Hr.* Ia

gura râului Cayster. De-a lungul anilor,

Efesul a fost stpânit desardini, peri,

atenieni i macedonieni. In anul 133 î.

Hr., cetatea a fost druit romanilor de

ctre Attalus III al Pergamului, devenind

mai apoi capitala provinciei Asia Minor

(27 î.Hr. - 287 d. Hr.). Efesul a jucat un

rol deosebit de important în antichitate,

fiind un mare centru cultural, comercial

i religios. Este cunoscut datorit Tem-

plului dedicat zeiei Diana (Artemis),

construit de Chersifron în secolul al VI-

lea î.Hr. i reconstruit de arhitectul Dino-

crate în sec. al IV-lea (probabil în jurul

anului 330) î.Hr. i considerat 'Una din

cele apte minuni ale lumii'. Templul a

fost distrus de goi în anul 262 d. Hr. In

perioada apostolic, Efesul a fost scena

unei activiti misionare deosebit de

fructuoase întreprins de Sf Apostol Pa-

vel care l-a vizitat în timpul celor trei

cltorii misionare. In cea de a treia cl-

torie misionar, Sf. Apostol Pavel a po-

posit aici timp de trei ani, propovduind

evanghelia mai ales pgânilor din cetate.

Sf. Apostol Pavel Ie va adresa efesenilor

una din epistolele sale. Tot de perioada

apostolic se leag credina c Sf. Apos-

tol i Evanghelist Ioan ar fi locuit aici la

btrânee. Efesul mai este una din cele

'apte Biserici" menionate în Apocalips

(2, 1-7).

In istoria Bisericii cretine, Efesul a fost

locul unde s-a întrunit cel de al treilea

sinod ecumenic în anul 431. Tot aici s-a

inut sinodul „tâlhresc", Latrocinum, în

449 i un sinod monofizit sub Timotei*

Aelurul. In secolul al IX-lea, episcopii

Hypatie i Teofll au participat la contro-

versa iconoclast.

Efesul este locul unde au fost înmormân-

tai, potrivit tradiiei, sfinii Ioan, Luca,

Mria Magdalena, Timotei, Filip Diaco-

nul i pustnicul egiptean Pavel. Sf. Iri-

neu* menioneaz o tradiie potrivit c-
reia Sf. Ioan a scris Evanghelia sa în Efes

i c a fost ucis tot aici, în timpul dom-

niei împratului Traian. Nu departe de

teatrul antic au fost descoperite ruinele

bisericii unde s-a întrunit sinodul ecu-

menic de ia Efes (431), iar la aproxima-

tiv un kilometru i jumtate se afl pe-

tera unde s-au retras cei apte Sfini ador-

mii, refugiai aici probabil în timpul per-

secuiei Iui Diocleian. Turnul din zidul

original al cetii este considerat locul

unde a fost închis Sf. Apostol Pavel. în

partea de sud a cetii au fost escavate

ruinele unei mnstiri, despre care se

spune c este locul de unde Sf. Fecioar

a fost ridicat cu trupul la cer.

J.T. Wood, Discoveries ai Ephesus, including

the Site and Remains ofthe Creat Temple of

Diana, 1877; D.G.Hogarth i alii, Escava-

tions at Ephesus. The Archaic Artemisa,

British Museurn Publication, 1908 i atlas

1908; W. M. Ramsay, The Letters of the
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Seven Churches in Asia and their Place in

îhe Plan of the Apocalypse, 1904, p. 210-

250.; P.T. Camelot, Ephesus, an. în New
Catholic Encyclopedia, voi. V, San Fran-

cisco, Toronto, London, Sydney, 1967, p.

457-459.

Efes. Sinodul de la

Cel de al treilea sinod ecumenic care s-a

inut la Efes în anul 431, convocat de

ctre împratul Teodosie II în vederea

rezolvrii controversei stârnit de Nes-

torie*, care nu recunotea titlul de Theo-

tokos acordat prin tradiie Fecioarei M-
ria. Sinodul a fost deschis la 7 iunie 431,

sub conducerea Sf. Ciril* al Alexandriei,

oponentul principal al lui Nestorie. Dei
episcopii orientali, susintori ai lui Nes-

torie, i reprezentanii papei Celestin nu

sosiser, cei 150 de episcopi prezeni la

Efes au aprobat. în prima sesiune, din 22
iunie 43 1, doctrina cuprins în scrisoarea

pe care Ciril i-a adresat-o lui Nestorie

(Epist.4\ dar nu i cele 12 anateme. La
sosirea partidei episcopilor orientali,

condui de loan de Antiohia, acetia au

fost informai de hotrârea sinodului. Ei

refuz hotrârile sinodului, in propria lor

edin i îi excomunic, depunându-i din

treapt, pe Ciril i pe episcopul Memnon.
Fiind informat de aceast hotrâre,

împratul Teodosie II anuleaz hotrârile

luate la 22 iunie. La sosirea reprezen-

tanilor Romei, are Ioc o nou întrunire a

partidei chiliene (10-11 iulie). Cu
aceast ocazie, este confirmat hotrârea

din 22 iunie, prin care Nestorie a fost

condamnat. Totodat, au fost condamnai
loan* de Antiohia, adepii si, împreun
cu Teodoret* din Cyr. In cadrul sesiunii

din 22 iulie se hotrte s nu se for-

muleze o alt formul de credin decât

cea prezentat în crezul nicean. In luna

august, li se cere, prin decret împrtesc,

episcopilor adunai la Efes s prseasc
cetatea, iar Nestorie, Chirii i Memnon
au fost depui din treapt i arestai. Am-
bele partide solicit sprijinul împratului.

Au urmat o serie de dezbateri teologice,

în cadrul crora fiecare tabr i-a pre-

zentat punctul de vedere. în cele din ur-

m, în aprilie 433, Chirii i loan ajung Ia

înelegere. Acesta din unn mrturisete

c Fecioara Mria este Theotokos, Ns-
ctoare de Dumnezeu, 'deoarece Cuvân-

tul lui Dumnezeu a luat trup i s-a fcut
om'. Dei în Hristos cele dou naturi,

divin i uman, sunt deosebite, ele sunt

îns unite i atribuite unei singure per-

soane (prosopon), deoarece exist un sin-

gur Hristos i un singur Fiu, care s-a ns-
cut din Fecioar i este adorat ca fiind

singurul Hristos. A respinge unirea celor

dou naturi sau firi, ar fi însemnat s se

vorbeasc despre dou persoane diferite.

Episcopii orientali îl anatemizeaz pe

Nestorie, spre marea satisfacie a Iui

Chirii, care se reine de Ia a mai face re-

feriri la problema controversat a naturii

unice i Ia anateme. Papa Sixt III, urma-

ul lui Celestin, trimite scrisori de feli-

citri lui Chirii i loan.

Pentru istoria dogmelor, sinodul ecume-

nic de la Efes are o importan deosebit,

în sensul c recunoate i consfinete

teologia Sf. Chirii privind unitatea Cuvân-

tului întrupat, unirea celor dou naturi

într-un singur ipostas, fr ca deosebirea

dintre ele s fie anulat, afirmarea faptu-

lui c Dumnezeu Cuvântul S-a nscut, a

suferit, a murit în trupul cu care S-a unit.

In ceea ce privete documentele sinodale

sau actele conciliare. Sinodul de la Efes a

fost primul sinod ale crui acte s-au ps-
trat în original. Ele reprezint diverse

colecii ce adun la un loc procesele ver-

bale, epistolele, hotrârile etc, ale sino-

dului. Exist trei colecii: Atheniensis,

Segueriana i Vaticana, In secolul VI,
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aceste documente au fost traduse în lati-

n. Documentele propriu-zise ale sinodu-

lui au fost publicate în diverse colecii:

Mansi 4-5; E. Schwartz, Acta Concilio-

rum Oecumenicorunu 5, Berlin 1 92 1
-

1929, V. 1, Concilium Epheswum.

Socrate, Ist. Bis., 7. 29-34; P.G., 67, 29-872;

Evagrie, Ist. Bis., cap. I, 2-7; P.G. 86, 2,

2419-2444: P.T. Camelot, âphise et

Chalcedoine, v. 2 în Histoire des conciles

oecumeniques, Paris 1962; E. Schwartz,

op.ci/., I 5. , 1922-1930; H. Jedin, Ecume-

nica! Councils ofthe Catholic Church, Glen

Rock, 1960; H.J.Margul!, The Councils of

theChurch, Philadelphia, 1966; J. Stevenson,

Creeds, Councils, and Controversies, New
York, 1966; M. Simonetti, Ephese, în DECA,

I,p. 821-822

Efes. Sinodul tâlhresc de Ia

Condamnarea lui Eutihie* de ctre Fla-

vian* la sinodul de la Constantinopol din

22 nov. 448 i confirmat de împratul

Teodosie II, Ia sugestia eunucului Chry-

saphius, nu a fost pe placul lui Eutihie,

dar nici al adepilor si. Astfel, împreun

cu Dioscur*, Eutihie convoac un sinod

care s-l reabiliteze i. în consecin, s îl

depun pe Flavian, 'reafirmând credina

ortodox 9
împotriva lui Nestorie, adic

împotriva celor care nu s-au conformat

fonnulrilor doctrinare propuse de Euti-

hie. Sinodul a fost deschis la 8 august

449 sub preedinia Iui Dioscur, Patriar-

hul Alexandriei, susintor înfocat al mo-

nofizitismului. Eutihie a fost reabilitat i

repus în drepturi, iar Flavian i ceilali

episcopi au fost depui, în timp ce dele-

gaii Papei Leo I au fost insultai, cererea

lor de a se citi Tomosul Iui Leon fiind

respins, iar disputa care s-a iscat în leg-

tur cu aceast respingere a fost supri-

mat de ctre soldai.

In cea de a doua sesiune din 22 august,

au fost depui episcopii suspectai de

nestorianism: Teodoret* de Cyr, îbas* de

Edessa i Domnus de Antiohia. In con-

cluzie, sinodul a respins formulrile pro-

puse de Ciril* de Alexandria i loan* de

Antiohia. Diaconul llarie, unul din dele-

gaii Papei Leo I, care a izbutit s fug, îl

informeaz pe pap în legtur cu cele

întâmplate. Acesta convoac un sinod

local la 29 septembrie 449, denun sino-

dul, numindu-l latrocinium - tâlhresc

(vezi i Ep. 95 adresat împrtesei Pul-

heria în care descrie sinodul ca fiind
vnon

iudicium, sed latrocinium').

Acta Conciliorum oeciimenicorum voi.

2.1.1, (1933) p. 68-101; voi. 2. 3.1, (1935), p.

42-91 ; S.G.F. Perry, The Second Synod of

Ephesus, Dartfor, 1881; Hefele-Leclerq,

op.cit., pt. I, 1908, p. 555-621.

Efrem irul, Sf.

Sf. Efrem irul (c. 306-373), exeget bi-

blic, scriitor bisericesc, cel mai de seam
printe al Bisericii siriene, numit i 'pro-

fetul sirienilor', s-a nscut la Nisibis, pe

Daisan, un afluent al Eufratului (Meso-

potamia), în anul 306. Unii cercettori

susin c prinii si au fost pgâni, tatl

fiind preot al zeului Abnil, al crui tem-

plu a fost distrus de împratul roman Jo-

vian. Dup alt versiune a naterii sale,

prinii si au fost cretini, dând copilu-

lui lor o educaie cretin aleas, care a

fost desvârit de episcopul lacob* din

Nisibis, unul din cei '318 Prini
1

parti-

cipani la sinodul întâi ecumenic de la

Niceea (325), i pe care, se pare, c l-ar

fi însoit la acest sinod. Acelai episcop l-a

botezat i l-a hirotonit diacon, treapt

sacerdotal la care a rmas întreaga via-

. O influen i mai mare asupra Iui

Efrem se crede c ar fi avut-o Vologeses
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(350-361 ). urma al lui lacob de Nisibis,

dei la aceast vreme Efrem era cunoscut

foarte bine, fiind deja conductorul

colii din Nisibis.

Dup moartea împratului Constantin cel

Mare, Sapor, regele Persiei, încearc din

nou s cucereasc Mesopotamia. In anul

338, el ajunge cu trupele sale la zidurile

cetii Nisibis, care opune rezisten. Sa-

por asalteaz cetatea timp de 70 de zile.

Ca ultim încercare de cucerire a cetii,

el zgzuiete apele râului Mygdonius,

pe care le elibereaz apoi pentru a dis-

truge zidurile cetii. Acestea au lovit ce-

tatea cu o violen atât de mare încât se

prea c zidurile vor ceda. Tradiia spune

c în acele momente Efrem s-a urcat pe

zidul cetii i s-a rugat lui Dumnezeu pen-

tru salvarea ei. Ca din senin, teritoriul a

fost invadat de o mulime de ânari care

au atacat caii i elefanii Iui Sapor, facân-

du-i de nestrunit i provocând confuzie

în rândurile armatei persane. Sapor a re-

cunoscut în acest lucru mânia divin i s-a

retras, pentru a nu atrage asupra sa i alte

pedepse. Sapor va deveni îns stpânul

cetii Nisîbe în 363, în urma uciderii

împratului Iulian Apostatul i ca parte

din tratatul de pace care i-a urmat. Efrem

prsete Nisibis i se retrage la Edessa

unde va înfiina celebra coal de Teo-

logie, aceast cetate aflându-se sub st-

pânire roman.

Efrem a îmbriat viaa de ascet de tim-

puriu, respectând pân la moarte i cu

consecven canoanele severe impuse de

un astfel de mod de via. Dei nu este un

lucru cert, se crede c el a cltorit în

Egipt, pentru a se inspira din viaa mari-

lor anahorei care se nevoiau în deertul

egiptean. Aici ar fi rmas opt ani, luptând

împotriva arienilor. Din Egipt, a trecut în

Cezareea Capadociei, unde l-a cunoscut

pe Sf. Vasile* cel Mare. Despre Sf. Efrem,

Sf. Vasile cel Mare a spus: 'Efrem este

un gânditor perspicace i deine întreaga

cunoatere a filosofiei divine', înele-

gând aici cunoaterea Sfintei Scripturi.

De la Cezareea, Efrem este chemat de

urgen la Edessa, deoarece cetatea a fost

invadat de erezii. Pentru a contracara pro-

paganda ereticilor gnostici, care fceau

uz de poezie i muzic în rspândirea

învturilor lor, Efrem va compune i el

o serie de poeme, de o deosebit sensi-

bilitate poetic, tratând despre viaa

Mântuitorului, desfurat în marile ei

secvene: Naterea. Botezul. Postul, prin-

cipalele evenimente din slujirea^Lui p-
mânteasc. Patimile, învierea i Înlarea

la cer. Sf. Grigorie* de Nyssa menionea-

z o disput pe care Efrem ar fi avut-o cu

Apolinarie*.

în ultimele zile ale vieii sale, i-a fost dat

s triasc, împreun cu concetenii si,

o mare secet. Greutile cu care popu-

laia Edessei s-a confruntat, l-au determi-

nat pe Efrem s prseasc viaa de ascet

i s se angajeze în ajutorarea ei. El a ad-

ministrat puina hran care s-a mai gsit

în aa fel încât foametea a fost depit,

în anul care a urmat, recolta fiind deo-

sebit de bogat, Efrem s-a reîntors la

viaa sade anahoret.

Moare la 9 iunie 373, lsând discipolilor

si îndrumri precise despre locul i mo-

dul în care s-l înmormânteze. Este po-

menit de ctre Biserica Ortodox la 28

ianuarie. în Apus a fost comemorat la 1

februarie, iar din 1920, când Papa Bene-

dict XV l-a numit Doctor al Bisericii

romano-catolice, la 18 iunie i din 1969,

la 9 iunie. în Biserica sirian, Sf. Efrem

este numit 'dascl al lumii', 'stâlp al Bi-

sericii', 'profet al sirienilor' sau 'harp a

Duhului Sfanf.

Despre Sf. Efrem se spune c ar fi mo-
tenitorul a trei tradiii culturale, i anu-

me, a vechii tradiii mesopotamiene, a

celei iudaice i în cele din urm a celei
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greceti. Tradiia mesopotamian a cu-

noscut-o îndeaproape, folosind-o în

scrierile sale, dând valene noi tradiiei

literare i simbolurilor vechii Mesopo-

tamii. La fel, el a prelucrat tradiii extra-

biblice, preluate din literatura ebraic

post-biblic: Targumim (traducerile ara-

maice ale Bibliei) i Midraim (expuneri

omiletice). Cât despre tradiia greac, el

a cunoscut nu numai scriitorii cretini, ci

i o serie de curente filosofice greceti

antice, cum ar fi stoicismul.

Motenirea literar lsat de Sf. Efrem a

fost deosebit de bogat, nefiind înc edi-

tat i tradus în întregime. Unii cercet-

tori din vechime au mers într-atât încât

î-au atribuit 3 milioane de versuri. Pân
la noi au ajuns peste patru sute de imne,

ele fiind mult mai multe, dar s-au pier-

dut. Pe lâng operele în versuri, Sf.

Efrem a scris în proz mai multe tratate

împotriva unor erezîarhi, precum i co-

mentarii la Sf. Scriptur. Multe din ope-

rele sale au fost traduse de timpuriu în

diverse limbi: armean, greac, latin,

slavon, georgian, copt, etiopiana i
arab. Aa se face c o serie de tratate i
imne se pstreaz numai în traduceri,

originalul siriac fiind pierdut.

Sf. Efrem a scris în proz i în versuri.

Opera în proz, bogat în figuri stilistice,

cuprinde comentarii biblice i tratate

scurte sau epistole (scrisori). Cea mai bo-

gat parte a operei sale o formeaz dis-

cursurile în versuri (memre) i imnele

(midrashe): exprimarea în vers ducându-

i faima de mare versificator. Memra con-

st dintr-o pies uneori foarte extins,

fr diviziuni strofice, compus în hepta-

silabe duble. Atestat înainte de era cre-

tin, acest vers aramaic poart denumirea

de 'metru al Iui Mar Efrem', pentru c el

I-a introdus în omilia liturgic. MemreAs
lui Efrem au fost înlocuite de cele ale lui

lacob* de Serugh, alctuite din dou

cvadrisilabe triple, ceea ce a dus probabil

la pierderea unui mare numr de memre

efremiene. Imnele (madrashe) dezvluie

cu adevrat geniul poetic al Sf. Efrem. Im-

nul este scris în versuri, de obicei inegale,

al cror principiu nu mai este silabic i
depinde o accentuare ritmic înc nedes-

cifrat. Poemul este compus din strofe

egale, legate.uneori printr-un acrostih în-

deobte alfabetic. Fiecare strof era ur-

mat de un refren, destinat execuiei co-

rale. In secolul al Vl-lea, erau cunoscute

aproximative 600 de imne efremiene.

a. Opera exegetic coincide în mare

parte cu proza sa. Avem aici comentarii

la textul Sfintei Scripturi, cu excepia

scrierilor deuterocanonice ale Vechiului

Testament. Dintre comentariile Ia Ve-

chiul Testament, cel mai important este

cel la cartea Facerii în care respinge, fr
a face referire direct, cosmologia lui

Bardesanes* (Bardaisan) i la Ieire (pâ-

n la cap. 32,26), singurele pstrate în

întregime. Reinem i comentariile la Pen-

tateuh, Iosua, Judectori,. Regi, Iov, Pro-

feii toi, din care s-au pstrat fragmente

la Sever de Edessa (851-861). în armea-

n, s-a pstrat comentariul la crile Pa-

ralipomena. Cât privete Noul Testa-

ment, în armean s-a pstrat comentariul

la Diatessaron-ul lui Taian* i apoi un

comentariu asupra epistolelor pauline, cu

excepia Epistolei ctre Filimon, dar care

include i a treia Epistol apocrifa ctre

Corinteni.

Metoda exegetic folosit este istoric i
literal, iar în discursurile i imnele sale,

dup cum era de ateptat, cea alegoric.

b. Opera dogmatic i polemic în ace-

lai timp cuprinde 52 de discursuri împo-

triva ereziilor, mai ales a lui Bardesanes,

Marcion* i Mani*; 80 de tratate îm-

potriva scormonitorilor (Contra scruta-

tores\ adic a sofismelor ariene; patru

imne împotriva lui Iulian Apostatul; ap-
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te cuvântri despre taina Sfintei Treimi,

în care face uz de metafora mrgritaru-
lui sau perlei; despre întrupare; despre

Fecioara Mria; ase Cuvântri despre

credin; patru despre liberul arbitru;

Discurs împotriva iudeilor.

c. Opera cu caracter moral-ascetic:

despre pocin; despre feciorie; despre

rugciune la diverse ocazii;

d. Omilii exergetice i parenetice: 12

predici exegetice asupra unor teme din

Vechiul Testament; 12 discursuri asupra

Paradisului; 10 discursuri asupra lui losif

vândut de fraii si; discursuri asupra

sfinilor din Vechiul i Noul Testament;

e. Discursuri asupra Mântuitorului fisus

Hrisios: 25 predici la Naterea Mântui-
torului; 14 discursuri la Epifanie; 41 dis-

cursuri asupra altor teme legate de viaa
Mântuitorului;

f. Despre Fecioara Mria: 20 discursuri

despre Fecioara Mria, la care se adaug
altele despre apostoli, martiri i mrtu-
risitori ai credinei cretine.

g. Discursuri sau imne funebre: 45 dis-

cursuri funebre rostite sau cântate Ia fu-

nerariife unor episcopi, preoi, clugri,
laici simpli, mame i tai etc.

h. Opera liric: Grupul de lucrri incluse

sub acest titlu generic, cum ar fi cele 77

de poeme nisibene (Carmina nisibem),

15 imne în cinstea lui Abraam de Qidun
i 24 de imne în cinstea lui Iulian cel B-
trân, etc, înglobeaz teme în care imagi-

naia poetic se îmbin cu istoria real,

îndemnul la o via moral i perse-

verena în credin.

Testamentul Sfântului Efrem* pstrat în

greac, este considerat a fi neautentic.

Doctrina teologic propus de marele

teolog-poet este fr îndoial cea orto-

dox, dependent în bun parte de P-
rinii capadocieni. Definiia teologic
trebuie folosit, dup prerea Sf. Efrem,

cu oarecare circumspecie, deoarece ea

poate duna, prin limitele impuse, mai
ales atunci când se vorbete despre fiina

lui Dumnezeu. A-L defini pe Dumnezeu,
înseamn a încerca s cuprindem Necu-
prinsul, s limitm Nelimitatul. în astfel

de cazuri, el face uz de paradox. Pentru a

exprima actul chenotic determinant al

întruprii, el spune: 'Cel Mare S-a fcut
mici sau 'Cel Bogat Care S-a fcut srac'
sau

c

Cel Ascuns Care S-a descoperit' etc.

învtura teologic, doctrinar a Sf.

Efrem trebuie vzut mai ales în contex-

tul polemicilor pe care eJ Ie-a dus cu di-

verse structuri eretice, gnostice, dualiste

sau ariene. Dumnezeu s-a fcut cunoscut

pe trei ci: prin tipuri i simboluri, pre-

zente atât în natur, cât i în Scriptur;

prin 'nume' sau metafore, pe care Dum-
nezeu le îngduie s fie folosite despre El

i prin întrupare. Rolul de bajz în actul

cunoaterii lui Dumnezeu îi revine cre-

dinei, singura care poate cuprinde sensul

tainic, luntric al realitii spirituale. în

absena credinei, lisus din Nazaret r-
mâne doar o figur istoric, umanitatea

Sa e pentru privitor tot ceea ce se vede;

numai atunci când privitorul se uit cu

ochiul credinei, se arat divinitatea Iui

Hristos. Pentru a deslui Scriptura este

nevoie de credin, cci acolo unde iui

exist ochiul luntric al credinei, tot ceea

ce se vede este sensul istoric, exterior al

Scripturii - litera i nu duhul.

In Sine, Dumnezeu
1

este incognoscibil.

Omul II cunoate pe Dumnezeu dup nu-

me; 'numele desvârite* fiind punctul

maxim al întâlnirii omului cu Dumnezeu.
Unele nume sunt comune pentru Dum-
nezeu i pentru om: tat, fiu, rege etc. Cu
toate acestea, nu trebuie s se cread c
omul i Dumnezeu ar avea ceva în co-

mun. Dimpotriv, între Dumnezeu i om
exist o adânc prpastie ontologic care

îi separ. Pentru a depi prpastia onto-

logic care îl separ pe om de Dum-
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nezeu. Dumnezeu este Cel ce coboar la

nivelul cel mai de jos al umanitii, adre-

sându-i-se în termenii i limbajul propriu

ei. Scopu! acestei coborâri este de a atra-

ge întreaga umanitate sus la Dumnezeu,

întruparea Fiului lui Dumnezeu, îne-

leas ca lucrare chenotic, are nuane

specifice în gândirea Sf. Efrem. Ea tre-

buie vzut mai ales în perspectiva

urcuului omului spre Dumnezeu, îneles

ca proces de îndumnezeire, tcut posibil

de coborârea lui Dumnezeu. Deertarea

de slava divin nu implic renunarea la

fiica sau natura divin, dup cum nici

pstrarea naturii divine nu implic anu-

larea firii omeneti. De aceea, în Hristos

sunt dou firi. El a comunicat umanitii

slava Sa, însuindu-i slbiciunea uma-

n: iacându-Se muritor, ne-a fcut pe noi

nemuritori!

Mria este Fecioar i Mam; ea pstrân-

du-i fecioria înainte de natere, în tim-

pul naterii i dup natere. învtura lui

Efrem despre Pururea Fecioara Mria a

fost folosit de ctre romano-catolici, dei

tar nici un temei real, pentru a dovedi

învtura lor despre Imaculata con-

cepie.

Sf. Efrem irul rmâne un statornic

punct de referin în istoria gîndirii i li-

teraturii cretine. Chiar dac el este ade-

seori limitat doar la sfera Bisericii siriene

i aceasta datorit folosirii de ctre el a

limbii siriace, motenirea teologic pe

care a lsat-o depete graniele tradiiei

cretine siriene i se înscrie în circuitul

valorilor gândirii cretine universale.

S. Patria notri Ephraem syri opera omnia

quae extant, graece, syriacae et latine re-

cens. R Benedictus, Ios. Et St. Evod. Asse-

inanus, Romae, 1737-1746; J. Overbeck, S.

Ephraemi syri, Rabulae... opera selecta,

Oxford, 1865; G. Bickell, S. Ephraem syri

Carmma nisibena, Leipzig, 1 866; J. Lamy, S.

Ephraem syri Hymni et sermones, 3 voi.,

Malines, 1882-1889; Dom Edmund Beck, în

„Corpus Scriptorum Christianorum Orien-

talium" între anii 1955-1979, 38 voi. I. Gh.

Coman, Patrologie, 1956, p.218-221; W.

Wright, Istoria literaturii cretine siriace,

trad. Remus Rus, Ed. Diogenes, 1996, p. 31-

32; Sebastian Brock, Efrem irul, L Ochiul

luminos, II. Imnele despre Paradis, trad. Mir-

cea iele iu, Studiu introductiv, loan Ic jn,

Editura Deisis, Sibiu, 1998 (cu bibliografie);

F. Rilliet, Ephrem le Syrien, în DECA, I, p.

824-827; P. Bruns, Ephraem der Syrer, în

LACL, p. 191-194 cu bibliografie.

Egbert de Liege

Poet i profesor de retoric de origine

gennan. S-a nscut în anul 972 i a stu-

diat la Liege, în coala de pe lâng cate-

drala oraului, unde rmâne pentru restul

vieii în calitate de profesor de grama-

tic, retoric i dialectic. Este autor al

unui manual de instrucie sub forma unei

antologii cu proverbe sapieniale, preluate

din literatura antic, din Sf. Scriptur sau

din scrierile Sfinilor Prini, precum i
din folclorul vremii. Lucrarea, intitulat

Fecunda radis (Corabia încrcat), con-

st din dou pri: Prora i Puppis, cu-

prinzând peste 2300 de versuri. Lucrarea

este interesant pentru istoria literaturii

latine în evul mediu,

E. Voigt (ed.), Egberts von Liîtlich Fecunda

Ratis, Halle, 1889; £. Brouette, DHGE 14,

1471; H. Pirerme. Histoire de Belgrque, 1

voi., Bruxelles, 1911-1932, 1, 94, 163; P.B.

CorbetU Egbert of Liege, în EC, V, p. 190.

Egbert (Ecgbert) de York

Arhiepiscop de York, descendent din ca-

sa regal din Northumbria, vr al regelui

Ceolwulf (m. 760) i frate al lui Edbert
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(m. 768). urmaul Iui Ceolwulf la tron. A
studiat la Roma. unde a fost hirotonit dia-

con. In 732 a fost numit arhiepiscop de

York. La îndemnul lui Beda* Venera-

bilul, Egbert solicit papii Grigorie III

ridicarea episcopiei de York la rangul de

arhiepiscopie. Rspunsul papii din 735

este favorabil. Egbert organizeaz coala

din York în fruntea creia îl numete pe

Bthelbert, viitor arhiepiscop de York, iar

printre elevi, Alcuin*. Dintre lucrrile

sale cea mai cunoscut este colecia de

canoane, Excerptiones e diclis ef cano-

nibus SS Patrum {Excerptiones Egberti)

sau De Jure xSacerdotali. Urmeaz, în

ordinea importanei, Dialogus Ecclesias-

ticae Institutionis, un tratat care dezbate

diverse aspecte legate de disciplina bi-

sericeasc, i Poenitetuiale sau Con-

'/o/e. care s-au pstrai in latin i in

saxon. Lucrarea sa. Pontificale, este

deosebi! de valoroas pentru istoria cul-

tului i a ritualului de încoronare englez.

S-a mai pstrat o scrisoare de la Sf. Bo-

nifaciu*. A decedat în anul 766 i a fost

înmormântat în catedrala din York.

Mîgne, PL, «9, 377-454; F.W.H. Wasser-

schleben, Die Bussordnungen der abend-

landischen Kirche, 1 85 1 , p. 23 1 -247, în A.W.
Haddan-W. Stubbs (ed), Councils and
Ecclesiasticai Documents Re!ating to Grcat
Britain and Iretand, III. 1871, p. 358-360,

scrisorile ctre Bonifaciu p. 394-395,

scrisoarea ctre Pavel I; 403-413; De iure

sacerdotali, p. 413-431; Pontificale, în

Greenwell, Surtees Society, XXVII, London,

1853; Beda, Opera kistoricq, ed. C. Plum-

mer, 2 voi., Oxford, 1896, voi. 1. p. 405-423;

J. Raine, Egbert (6). în Smith-Wace, II. p.

50-52; H. Dauphin, OSB, în DHGE, XIV,

1960, col. 1476-1478 cu bibliografie; Cross,

Egbert, în ODCC, p. 447 cu bibliografic;

V.1J. Flint, Egbert (Ecgbert) of York, în EC,

V, p. 190.

Egemoitiu sau Hegemonius

Egemoniu (sec. IV), autor, probabil de

origine siriac, al unui tratat de comba-

tere a maniheismului, intitulat; Acta Ar-

chelai. Lucrarea, scris în siriac (lero-

nim*), dup Quasten în greac, a fost

conceput sub forma unui dialog între

episcopul Arhelau, autorul însui, i un

oarecare Turbo, ucenic al Iui Mani*-Ma-

nichaeus. Data scrierii este plasat cu oare-

care rezerve în prima parte a sec. al

lV-lea, probabil dup sinodul de la Ni-

ceea (325), deoarece Arhelau folosete

termenul homoousios, dar în orice caz

înainte de 348, deoarece Chirii* al Ieru-

salimului citeaz, din memorie, un frag-

ment din acest dialog. Ieronim ne spune

c autorul a fost episcop în Mesopota-

mia i i-a desfurat activitatea în vre-

mea împratului Probus, care a urmat lui

Aurel ian i Tacitus. Textul grec s-a pier-

dut i s-a pstrai traducerea integral în

latin. In urma descoperirii, în 1903, a

unui manuscris necunoscut de ctre L.

Traube, aflm c la sfâritul lucrrii a

existat i o list complet a tuturor ereti-

cilor pân în a douajumtate a sec. IV, î
c Acta Archelai a fost îndreptat împo-

triva tratatului maniheic, intitulat The-

saurus.

Migne, R G., 10, 1405-1528; M. J. Routh,

Reliquae sacrae, ed. a 2-a, 5, Oxford, 1848,

p. 1-206; C. H. Beeson, Hegemonius, Acta

Archelai, GCS 16, 1906; A. Adam, Texte zur

Mamchismus, (CI. „ 175, 1954: A. Har-

nack, Die Acta Archelai und das Diatessaron

Jatians, T.U. I, 3, Leipzig, 1883; Idem,

Geschichle der altchrist. Literatur, 1, 2, p.

540 i urm.: G. Bardy, D.Th.C. 9, 1954-

1957: Quasten. Patrology, III, p. 357-358; I.

G. Coman, III. p. 533-534; Altaner-Stuber,

1980, p. 3 10 i urm.
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Egeria vezi Etheria

Eginhard (Einhard)

Eginhard (770-840), istoric, biograf i

consilier al împratului Carol cel Mare.

S-a nscut în jurul anului 770 i a fost

educat la mnstirea Fulda. de unde este

transferat la coala lui Carol cel Mare de

la Aachen. Aici i-a continuat studiile

sub îndrumarea lui Alcuin*. Dup moar-

te lui Carol cel Mare, rmâne la curte

unde deine funcia de consilier al lui

Lothaire, fiul lui Ludovic cel Pios. In 830

se retrage la Seligenstadt, unde ridic o

mnstire. Paralel cu activitile la curtea

imperial, Eginhard se dedic scrisului.

Cea mai important lucrare a sa este

Viaa lui Carol cel Mare, scris dup mo-

delul i stilul Iui Suetoniu. Cu ocazia

transferrii moatelor Sf. Marcellinus i

Petru de la Roma, el scrie o lucrare ha-

ghiografic, Translatio SS Marcellini et

Petri în care descrie i evenimentul trans-

ferrii. Dei i-au fost atribuite i An-

nales Einhard% se pare c acestea nu îi

aparin.

G.H. Pertz (ed.), Anna/es, în MGH, Scrip-

tores, I, 1826. p. 174-218; G. Waitz (ed.),

Translatio et Mrracula Sanctorum Marcellini

et Petri, în ibidem XV, pt. 1-a, 1 887, p. 238-

264; Einhard, Vita Karoli Magni, ed. de O.

Holder-Egger, în Scriptores Rerum Germa-

nicarum in usum scholarum, 1911; L. Hal-

phen, Etudes critiques sur l'htstoire de Char-

lemagne. Paris, 1921; M. Buchner, Einhards

Kiinstler- und Gelehrtenleben, Bonn, 1922;

J. CahoLir» Petit Lexique pour f'etude de la

Vita Karoli' d'Eginhard, 1928; E.S. Duckett,

Carolingian Portraits:A Study in the Ninth

Century, Ann Arbor, 1962; Cross, Eginhard,

în ODCC, p. 448 cu bibliografie; R.E.

Sulivan, Einhard, în CE, V, p. 232.

Elefterie

Elefterie (174-189), episcop al Romei în

timpul domniei lui Marcu Aureliu i
Commodus. A fost diaconul lui Anicet,

iar Ia moartea lui Soter* devine urmaul

acestuia. în timpul domniei celor doi îm-

prai romani, cretinii din Roma nu au

suferit persecuii aa cum au suferit cei

din Asia Mic i din Lyon i Vienne. Se

pare c cel care a luat atitudine ferm în

cazul montanitilor a fost Elefterie i nu

Soter. Nici vizita pe care Irineu*, la acea

vreme presbiter, o face lui Elefterie i

nici cele dou scrisori pe care Ie-a adus

personal, una din partea comunitii

cretine din Lyon i alta din partea unor

martiri din Lyon, în favoarea montani-

tilor, nu au schimbat cursul hotrârilor

acestuia. Montanismul nu a fost singura

erezie cu care acesta s-a confruntat. Re-

inem aici ereziile gnostice, care i-au

croit drum la Roma. Valentin* i Mar-

cion* se aflau la Roma în timpul pontifi-

catului lui Elefterie. Este posibil ca în

timpul ederii sale la Roma, Sf. Irineu s
fi cunoscut mai îndeaproape ereziile

gnostice, ceea ce i-a dat posibilitatea

scrierii tratatului su împotriva ereziilor

(vezi: Irineu).

P. Coustant, Eptstolae Romanorum Poni-

fîcum, r, Paris, 1721; James Barmby,

Eleutherus, art. în Smith-Wace, II, p. 79-81;

Quasten, Patrology, I, p. 279.

Elias bar Shînaya

Elias bar Shinaya, mitropolit nestorian i

unul dintre cei mai de seam scriitori

sirieni i arabi de la sfâritul primului

mileniu. S-a nscut la Nisibe în 975.

Devine monah la mnstirea Mihail din

Moul în vremea stareului Ioan cel chiop.

De aici se mut mai târziu la mnstirea
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Shem'on de pe Tigru. A fost hirotonit

diacon i preot în 994. în 1 002 a fost ales

i hirotonit episcop de Beit-Nuhadra, iar

în 1008, mitropolit de Nisibe. A decedat

în 1049 la Nisibe. A fost un scriitor

deosebit de prolific, scriind deopotriv în

siriac i în arab, de unde importana lui

pentru literatura cretin siriac, dar i
cea arab. In limba siriac a editat patru

volume de norme i decizii în domeniul
dreptului civil i canonic, o gramatic

siriac de larg popularitate în vremea sa,

imne i omilii metrice. In arab redac-

teaz un compendiu dogmatic din pers-

pectiv nestorian: Carte despre argid-

mentarea (dovedirea sau demonstrarea)

adevrului credinei i Carte despre înl-

turarea suferinei. în primul tratat argu-

cazâ in favoarea adevrului propo-

vduit de i nestorian cu argu-

mente scripiunstice i dm scrierile unor

autori nestorieni. Cea de a doua lucrare.

este adresata în special celor care doresc

s dobândeasc pacea luntric. Cea mai

de seam lucrarea a sa rmâne totui

Chronographia. o istorie bisericeasc de

la anul 25 i pân la 1 01 8, scrisa în siri-

ac i arab. Aceast istorie este impor-

tant i pentru faptul c autorul menio-
neaz sursele pe care Ie-a folosit la ela-

borarea ei, dintre care multe au disprut.

A alt lucrare important este Cartea

Traductorului (Kitab at-Tarjuman fi
tulim lughat as-Swyan), un dicionar

arab-siriac, deosebit de necesar pentru

cercetrile lexicografice. Acest dicionar

a constituit sursa principal din care s-a

inspirat 1'homas a Novaria la redactarea

lexiconului su Thesaurus Arabico-Syro-

Latimis, 1636. La acestea se adaug
scrisorile sale pastorale adresate în siri-

ac i arab clerului i credincioilor din

Bagdad.

Assemani, BO III, 1, 268 i Cardahi, Liber

Thesauri, p. 84 (data morii); idem, BO IIF,

I, 270-272 (o analiz a ase dintre lucrrile

sale în arab); L. Horst, Das Metropoliten

Elias von Nisibis Buch vom Beweis der

Wahrheit des Giaubem, Colmar, 1886; De
Lagarde a editat dicionarul în Praeter-

missomm Libri Duo, 1879; Wright. p. 171-

172; Duval, 395; Baumstark, 287-288; E.

DeJIy, La Theologie d'E/je bar-Shenaya,

Roma, 1957; J.M. Sola-Sole, Elias bar
Shinaya, în CE, V, p. 274.

Eligius (Eloi)

Eligius (590-660), în francez Eloi, epis-

cop de Noyon i palron al metalurgitilor.

S-a nscut la Cahptelat nu departe de

Limoges. Datorit îndemânrii sale deo-

sebite de a lucra în metal, a ocupat funcii

specifice la curtea regilor franci, Clot-

haire II (m.629), dându-i conducerea

Monetriei de la Marsillia, iar fiul aces-

tuia. Dagobert I (m.639). îl numete con-

silier intim. Este numit episcop de

Noyon în 641. fiind hirotonit în aceeai
zi cu prietenul su Ouen*, arhiepiscop de

Rouen. întreprinde o serie de aciuni mi-

sionare menite s încretineze Flandra, în

special inuturile din împrejurimile Ant-

werpen, Ghent i Courtai. De la el ne-au

rmas dou omilii: una împotriva super-

stiiilor, i alta asupra Judecii de pe

urm. l-au mai fost atribuite înc 14 omi-

lii, dar care nu au fost acceptate ca au-

tentice.

Migne, PL, 87, 481-594 (Viaa Sf. Eligius);

PL, 87, 259, 593-654; B. Krusch, MGH,
Scriptores Rerum Merovingicarum, IV, 1902,

p. 634761; W. Arndt, MGH, Epistoiae, III,

1892, p. 206; P. Parsy, Soim Eloi, 590-659,

Col. Les Saints, 1907; M. Rouche, L'Âqui-

taim des Wisigoths aux Arabes. Paris, 1979,

p. 431-432; Cross, Eligius, în ODCC, p. 451

V. Saxer, Eloi de Noyon. în DECA, I, p. 803.
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Elipandus

Elipandus (718-802), arhiepiscop de

Toledo i primul arhiepiscop al Spaniei

sub musulmani. Este considerat înde-

obte printele adopianismului i cel mai

mare susintor ale acestei erezii nestoria-

nizante. Ca teolog, a fost inferior în

gândire lui Felix* de Urgel, principalul

su sprijinitor. Se parec el ajunge la idei

adopianiste în timpul controversei pe

care a avut-o cu Migetius, care împr-

tea idei sabeliene. Din acest motiv, el a

i fost condamnat la sinodul de la Se-

villia din 782. In ceea ce îl privete pe

Elipandus, dei adopianismul a fost con-

damnat Ia sinoadele de la Ratisbon (792).

Frankfurt (794), Roma (798) i Aachen

(800), nu i s-a putut face nimic, deoarece

Spania se afla sub conducere arab, iar

aceasta i-a dat posibilitatea s rmân în

scaun. De la el au rmas câteva scrisori.

Migne, PL, 46, 859-882; Hefele-Leclercq, 3,

985-992; P. Schaff, Elipandus, art, în Smith-

Wace, p. 94, .1. F. Rivera, Elipando de Toledo*

Nueva aportacion a los estudios mozârabes,

Toledo, 1940; J.F. Rivera, în DHGE, XV,

1963, p. 204-214 cu bibliografie; Cross,

Elipandus, în ODCC, p. 452; CM. Aherne,

Elipandus of Toledo, în CE, V, p. 278.

Elisei Doctorul sau Vardapet

Elisei Doctorul sau Vardapet a fost uce-

nic al lui Mesrob. A lucrat o vreme sub

generalul Vartan Mamigonianui. Se pare

c a fost episcop în Satrapia Ama-
douinilor i, în aceast calitate, a partici-

pat Ia sinodul din 449, împreun cu

Eznig*. Prsete scaunul episcopal pen-

tru a tri ultimii ani de via în singur-

tate pustniceasc în jurul anului 480. îi

sunt atribuite o serie de lucrri a cror

autenticitate nu este înc dovedit cu cer-

titudine: comentarii la losua, Judectori,

o explicaie a Rugciunii Tatl Nostru,

canoane pentru tratarea celor posedai i
diverse canoane. Epistola ctre clugrii

din Armenia îi aparine cu siguran, la

fel i Istoria lui Vartan i rzboiul arme-

nilor, în care descrie, cu deosebit patos,

lupta eroic a Iui Vartan i a armenilor

împotriva perilor între anii 449-451.

Istoria sa a fost prelucrat i redactat de

mai multe ori în secolele care au urmat,

ceea ce îi face pe unii cercettori s se

îndoiasc de autenticitatea ei.

Opera complet publicat la Veneia în 1 859:

S. Kogean, Questions ei reponses, Wien.

1928 text armean i trad. în francez; DHGE.

1 5, 232, 235; Bardenhewer, V, 202-206; Dict

de la Spirit., 4, 594-596; Tixeront, Patro-

bgie, p. 436-437; S. Weber, Ausgewlte

Schriften der armenischen Kirchenvtei; I,

MUnchen, 1927, p. 271-298; R.W. Thomson,

Elisha's History of Vardatu Classical Arme-

nian Culture. ed. de T.J. Samuelian, Pennsyl-

vania, 1982, p. 41-51; S.J. Voicu, Elisee, în

DECA, I, p. 802; Alianer-Stuiber, 1980, p.

353 cu bibliografie; P. Bruns, Elische Var-

dapet, în LACL, p. 188-189 cu bibliografie.

Elkesai, Cartea Iui

Denumire dat crii pe temeiul creia s-a

organizat secta iudeo-cretin a elke-

saiilor în jurul anului 100, în regiunea de

Ia gurile Iordanului, la nord de Marea

Moart. Informaii despre aceast carte

avem de Ia Ipolit*, Origen* i Epifanie*.

Ipolit ne informeaz c aceast carte a

fost adus la Roma de un oarecare

Alcîbiade. originar din Apamea, Siria. în

timpul episcopatului lui Calist. (aprox.

222). Roma era zdruncinat la acea

vreme de o controvers teologic legat

de problema iertrii pcatelor grele. In ce

msur o persoan care comite un pcat

greu dup botez mai poate fi iertat. Ipo-
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lit a adoptat o atitudine rigorist, pe când

Calîst a fost mai îndurtor. Cartea Iui

Elkesai, despre care spune c ar fi fost

descoperit în al treilea an al domniei lui

Traian, promoveaz o alt alternativ, în

sensul câ orice pcat poate fi iertat (tex-

tul enumera câteva din cele mai grave

pcate), printr-un nou botez, folosindu-se

o formul special. Aceast formul este

pronunat în numele Dumnezeului Cel

Preaînalt i al Fiului Su, Marele împ-
rat. Acest Mare împrat nu este îns ex-

clusiv identic cu lisus din Nazaret, deoa-

rece cartea lui Elkesai înva c El a ve-

nit în lume în cadrul a mai multe incar-

naii, prima fiind Adam. Multe din înv-
aturile susinute de elkesaii sunt iden-

tice cu cele ale ebioniilor*, mai ales în

: privete stricta observare a ritua-

i a legii lui Moise. Morala i doc-

trina social au o coloratur pregnant

as\.

lpolit. Phi/osophumena, IX, 13-17; X, 29; Sf
Epifanie, Haereses. XIX, XXX, 17, LIII. A.

Hilgenfeld a adunat fragmentele existente în

Novitm Testamentum extra Canonem Re-

ceptum, fasc. III, Leipzig, 1866, p, 153-167;

J. Thomas, Le Mouvement baptiste en Pa-

lestine etSyrie, Gembloux, 1935; G. Salmon.

Elkesai, art. în Srnith-Wace, Dictionary of

Christian Biography, voi. II, p. 95-98;

Johannes Irmscher, The Book ofElchasai, în

Wilhelm Schneemelcher (ed.), New Tes-

fament Âpocrypha, English Translation by R.

Mcl. Wilson, voi. II. Westminster-John

Knox, 1992, p. 685-690; J. Tixeront, Prâcis

de Patrotogie, ed. a 13-a, Paris, 1941, p. 69;

A.FJ.Klijn-G.J. Reinink, Patristic evidence

for Jewish-Christian Sects, Supplements to

Novum Testamentum, 36, Leiden, 1973, p.

54-67; Idem, Eichasai and Mani, VChr 28,

1974, p. 277-289; J. Quasten, PairoJogy, voi.

I. p. 60; A.F.J. KJijn, Elkasaites, în DECA, [,

p 802-803; C. Schmidt, Eichasai, în LACL,
p. 187-188.

Elpidius

Episcop în Laodiceea la sfâritul secolu-

lui al IV-lea i începutul secolului al V-lea.

A fost hirotonit preot de Meletie. deve-

nind omul su de încredere. II reprezint

pe Meletie Ia sinodul ecumenic de la

Constantinopol din 381 . îi urmeaz lui Pe-

lagiu* la tronul episcopal din Laodiceea.

Particip la sinodul din 403 de la Con-

stantinopol, convocat de ctre dumanii
Sf. loan* Gur de Aur. In calitatea sa de

episcop, dar i de prieten intim al Sf,

loan Hrisostom, el se va ridica în ap-
rarea acestuia. Sinodul îl va condamna
pe Sf. loan Gur de Aur la exil. Din exil,

Sf. loan îi adreseaz lui Elpidius mai

multe scrisori în care îi exprim profun-

dul su respect i cinstire fa de el. Du-
manii Sf. îoan se vor rzbuna i pe Elpi-

dius, înlturându-l din episcopat, în 406,

i pedepsindu-I totodat cu închisoare la

propria reedin. Dup Porfiriu*, la

scaunul episcopal din Antiohia accede

Alexandru, care îl repune pe Elpidius în

toate drepturile în anul 414.

Edmund Venables, Elpidius, art. în Smith-

Wace, op.cit, II, p. 100-101.

Elpidius Rusticus

Elpidius Rusticus (sec. VI), poet latin,

identificat uneori cu medicul diacon ai

Iui Teodoric. De la el au rmas un poem:

Carmen de Christi lesit bemficiis {De-

spre binefacerile lui lisus Hristos) i o

serie de epigrame: Historiarum Testa-

mentarum veteris ei novi tristicha XXIV.

Migne, PL, 62, 543-548; CPL, I506-I508a;

D. H. Groen, Rustici Elpidii carmina,

Groningen, 1942; F. Corsaro, Elpidio Rus-

tica, Cazania, 1955; F. Corsaro, Elpidio

Rustico: un innovatore fra poesia e icono-

grafia, în pregtire; Tixeront, Patrofogie, p.
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473-474; L. Navarra. Elpidius Rusticus* în

DECA, L p. 804.

J.-M, Sauget, Enamo, în DECA, l
? p. 807-

808; P. Bruns, Enanischo, Monch, în LACL,

p. 189.

Enanisho, Monahul

Dup terminarea studiilor la coala din

Nisibe, unde 1-a avut coleg pe Isho-yabh

J1I ? intr, împreun cu aceasta, la marea

lavr de pe muntele Izla, aezmânt mo-

nahal întemeiat de Avraam* de Kashkar

în a doua jumtate a sec. VI. Din dorina

de a cunoate mai îndeaproape locurile

sfinte, face un pelerinaj în Palestina, la

Ierusalim, de unde se îndreapt spre

Skete în Egipt. Dup o edere în Egipt,

revine în Mesopotamia, stabilindu-se la

mnstirea Beth Abhe. Împreun cu ca-

tolicosul Isho-yabh III (650-657/8) revi-

zuiete Hudra
y
cartea de slujbe nestori-

an. Scrie un volum de definiii filoso-

fice i tratate de lexicografic In literatu-

ra hagii iografic, este cunoscut pentru

florilegiul 'Paradisul sau Raiul Prin-

ilor, lucrare realizat la solicitarea

catol icosului George (658-680). Acest

Pateric este important, întrucât pstreaz

în siriac diverse materiale din literatura

ascetico-monahal, cum ar fi Istoria lau-

siac a lui Paladiu*, Historia monacho-

rum in Aegypto a lui Rufin* de Aquileia

(în original este menionat în mod eronat

Ieronim), Apophtegmata* Patritm, omi-

lia la Matei a Sf. loan* Hrisostom i

diverse extrase din Avraam* de Naphtar.

G. Hoffmann, Opusa Nestor 2-49; E.A.

Wallis Budge, The Book of Paradise being

the HÎstories and Sayings ofthe Monks and

Ascetics of the Egyptian Desert, by Palla-

dius, Hieronymus and olhers. The Syriac Text

according to the Recension ofAnan-Isho of

Beth-Abhe, 2 voi. London, 1904 text siriac i

trad. în englez; A. Baumstark. Aristoteles

bei den Syrer 1, 2 1 2, 20 1 -203; Duval, p. 143-

145. 253, 295, 371: Chabot, 100-101;

Baumstark, p. 201-203; Urbina, p. 149-150;

Encratii

Adepi ai unor învturi i practici asce-

tice extremiste, considerate în cele mai

multe cazuri a fi eretice. Ele izvorau din

credina c viaa i lucrurile pmânteti

la care renunau erau în esen rele, pe

motiv c lumea creat era rea i repre-

zenta o ofens la adresa Tatlui. Infor-

maii despre ei gsim la Irineu*, Cle-

ment* de Alexandria i Ipolit*. Numele

de encratit a fost atribuit în sens general

unor diverse secte, cum ar fi gnosticii*,

ebioniii* i doceii*. îndeobte, encrati-

ii renunau la came, vin i adeseori la

legtura conjugal. Multe din Evanghe-

liile i Faptele Apostolilor apocrife par a

fi fost concepute în context encratit.

Irenaeus, Adv. Haer., I, 28; Clement, Sirom.,

VII, 17 etc; Clement, Paed, II, 2;

Hypollitus. Pilos,, VIII, 20; Epiphanius,

Haer, XLVI, XLVII; C. Bareille în Dic-

tiortnaire de la Thiologie Catholique, voi.

V., 1913, col. 4-14; K. MUller, Die For-

denmg der Ehetosigkeitfiir alle Getauften in

der alten Kirche, Ttibingen, 1927; A.

VoObus, History ofAsceticism in the Syrian

Orient, I, Louvain, 1958; George Salmon.

Encratites, art. în Smith-Wace, op.cit., voi.

III, p. 118-120; E. Peterson, Friihkirche

Judentum vnd Gnosis, Rom-Freiburg-Wien.

1959, p. 183-220; H. Chadwick (editor), The

Sentences of Sextus, Cambridge, 1959; F.

Bolgiani, Encratisme, în DECA, I, p. 808-

809 cu bibliografie.

Endelechîus

Endelechius (sec. IV-V), poet i profesor

de retoric la Roma, prieten al lui Pau-

lin* de Nola care îi adreseaz dou din
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epistolele sale (4 i 41). Se crede c este

de origine din Galia. De la el a rmas un

poem: Carmen de mortîbus houm, în 1 32

de versuri, inspirat de bucolicele lui Ver-

giliu. Scena poemului este plasat în Ga-
lia. Pstorul pgân Buculus i se plânge

prietenului su Egon, c toate vitele i-au

murit din pricina unei ciume i c el nu

mai are nici o speran. Acetia îl întâl-

nesc pe Tityrus, pstor cretin, ale crui
turme erau sntoase. El le spune acesto-

ra c i-a salvat turmele însemnând
fiecare animal cu semnul crucii pe

frunte, Confruntai cu aceast minune,

cei doi se convertesc. Poemul reuete s
redea, în tonuri puternic nuanate, atât

ciuma, cât i sentimentele lui Buculus,

dovad a talentului poetului.

Migne, PL 19, 797-800; CPL, 1456; F.

Buecheler. A. Riesc. Antologia Latina, I, 2,

Leipzig, 1906 (retip. Amsterdam, 1972), p.

334-339, n. 893. J. Ziehen. Neue Studien u,r

laieinischen Anihologie, Frankfurt-Leipzig,

1909, p. 20 (pentru Endelechius); L. Da-

vidson. Endelechius. art. în Smith.Wace, II,

p. 1 20; C. Weyman, Das Gedicht des Severus

Santus Endelechius De Mortîbus houm. MM
4, 1924, p. 277-284; T. Alimonti, Struttura,

ideologia ed imitazione virgiliana nel 'De

mortîbus houm ' de Endelechio, Torino,

1976; Quasten, Patrolog}'. 311-312; I. Opelt,

Endelechius, în DECA, I, p. 811; M. Skeb,

OSB, Endelechius, în LACL, p. 189.

Enea de Gaza vezi Aeneas de Gaza

Ennodius, Magnus Felix

Ennodius, Magnus Felix (473/4-521),

scriitor latin i episcop de Pavia. S-a ns-
cut la Arles, într-o familie nobil. Pe
linie patern, din familia sa au fcut parte

Faustus*, Boethius*, Avienus i alte per-

sonaliti ale lumii romane. Se pare c a

rmas orfan în timpul invaziei vizigote,

din pricina creia se refugiaz în Italia, la

Milano. Este educat în familia unei m-
tui. La început, dup cum mrturisete

singur într-o scrisoare ctre Arator, studi-

ile nu au reprezentat pentru el o atracie

deosebit. în 489 el retriete invazia

goilor, condui de Theoderic. Din nou

familia lui pierde toate averile, iar el este

redus la starea de ceretor. întâmplarea

face s cunoasc o tânr doamn înst-

rit care îl ia în cstorie, salvându-l de la

viaa de ceretor. Se îmbolnvete grav i
este salvat în cele din urm de Sf. Victor

care îi administreaz taina Sf. Maslu. Ca
urmare, el se însntoete. Faptul îl pu-

ne pe gânduri i, ca msur radical de

schimbare a vieii, se retrage la mns-
tire. Acelai lucru îl va face i tânra sa

soie. Epifanie, episcopul de Pavia, îl hi-

rotonete diacon. Dup hirotonie, a ple-

cat la Milano unde a predat retorica, pân
la alegerea lui în scaunul de episcop de

Pavia, în urma decesului lui Maxim II

(circa 514). Ennodius îl susine la succe-

siunea papii Atanasie II pe Symmachus,
scriind un scurt Libellus împotriva celor

care nu erau de acord cu hotrârea con-

ciliului din 502, susinând c Scaunul

papal era scutit de jure de orice inter-

venii din partea puterii laice. Intervenia

sa este inclus în Acta Conciliorum. în

calitatea sa de episcop, este trimis de

papa Hormisdas în dou delegaii (5 1 5 i
517) la Anastasie al Constantinopolului,

în încercarea de a rezolva problemele

ridicate de schisma acacian. Cele dou
delegaii au euat. în plus, cea de a doua
delegaie a fost îmbarcat cu fora pe un

vas cruia i s-a interzis s acosteze în

vreun port grec. Ennodius ajunge cu bine

acas. Decedeaz la anul 521 i este

înmormântat în biserica St Miha.il din

Pavia.
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A lsat în urma sa o oper deosebit de

bogat, important nu atât din punct de

vedere literar sau stilistic, cât mai ales

pentru lumina pe care o arunc asupra

unor evenimente istorice i momente cul-

turale ale vremii. De la el ne-a rmas:

Epistolantm libri IX, cuprinzând 297 de

epistole; Dictioms XXVIII cu discursuri

pe diverse teme; Panegyricus Theo-

derico regi dictus, un panegiric închinat

împratului arian Theoderic. o surs bo-

gat de informaii istorice, în care el vede

posibil un sincretism cultural romano-

gotic; Apologeticus pro synodo sau Li-

belfus advers us eos qtti contra Synodum

praesumpserimt dezvluie participarea

autorului la viaa bisericeasc; Vita bea-

tissimi viri Epiphanii Tic'memis Epis-

copia considerat ca fiind cea mai izbu-

tit lucrare, i Vita beat i Antonii monachi

Lirinemis. ambele lucrri îl pun în rân-

dul autorilor haghiografi ai Apusului;

Eucharisticon de vita. o expunere a pro-

priilor sale experiene religioase; Pa-

raenesis didascalica ad Âmbrosrdm et

Beatum etc. Opera sa este considerat o

ultim încercare de a îmbina cultura

pgân cu mrturisirea crezului cretin

(Cross).

Migne, PL 63, 13-364; CPL. 1487-1503; W.

Harei CSEL, 1882; F. Vogel, MGH f
1S84;

M. Fertig, Ertnodius und seine Zeii, 3 voi..

1855-1860; A. Dubois, La latini/e d'En-

nodius. Paris, 1903; E.M Young, Ennodius

Magnus Feiix. art. în Smith-Wace, II. p. 123-

124;- G.M. Cook, The Life of St. Epiphanius

by Ennodius, Washington, 1942; L. Navarra,

Ennodio e la <facees> storico-cultvrale del

suo tempo, Cassiono, 1974; Cross, Ennodius,

Si, Magnus Fetix. în ODCC, p. 459; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 478-479 cu bibliografie; L.

Navarra, Ennodius, în DECA. p. 819-820; S.

Ddpp. Ennodius. în LACL, p. 189-191 cu

bibliografie.

Eobul de Lystra

Eobul de Lystra (sec. VI IX episcop de

Lystra în Lycaonia, autor a! unui Discurs

împotriva cererii scrise fcut ctre

împratul Heraclie de ctre Atanasie.

pseifdo-episcop ol severieriilor (Atanasie

de Antiohia. în 634), Din acest discurs s-au

pstrat dou fragmente în Doctrina

Patrum, prin care se dovedete c Sf.

Chirii* al Alexandriei nu face confuzie

între physis i hypostasis. atunci când

trateaz problema unirii celor dou firi în

Hristos.

CPG 7685; Fr. Diekamp, Doctrina Patrum

de incarnaticne Verbi, Milnster, ed. a 2-a,

1981, p. 141-148; D. Stiernon, Eobuie de

Lystra. în DECA, I, p. 821.

Epictet de Corint

Epictet de Corint (sec. IV), episcop de

Corint. Este cunoscut datorit scrisorii

Sf. Atanasie* care îi rspunde la diverse

întrebri privind unele învturi eretice

care circulau ia Corint, în special de sor-

ginte arian. Unele din ereziile corintiene

susineau c trupul uman al lui Hristos

era consubstanial cu divinitatea Sa, sau

c El a fost adoptat de ctre Dumnezeu

ca Fiu al Su. Scrisoarea s-a bucurat de

mare rspândire, fiind citat adeseori de

Epifanie*, Teodoret*, Chirii*. Leon*, de

sinoadele de la Efes i Calcedon. A fost

produs i o ediie falsificat doctrinar pe

care a folosit-o Pavel de Ernessa, acesta

fiind corectat de Chirii.

Migne, PG, 26, 1049-1070; CPG II, 2095;

W.M. Sinclair, Epictetus (7), ari. în Smith-

Wace, II, p. 147; J. Lebon, Alteration doctri-

nale de la lettre â Epicteie de saini Athanctse,

RHE, 31, 1935, p. 713-761; Cg. Kannen-

gieser, Epicteie de Corinthe, în DECA, 1, p.

830; B. Windau, Epiktet von KotîHiK în

LACL.p. 195.
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Epifanie

Epifanie (sec. II), scriitor gnostic i fon-

dator al 'Gnozei monadice" din prima
jumtate a sec. D. Din informaiile date

de Clement* de Alexandria, Epifanie a

fost fiul lui Carpocrate*. iar mama sa, pe
nume Alexandria, era din insula Ce-
phallenia. A decedat la vârsta de 70 de
ani, iar locuitorii cetii Same, din Ce-

>
phal Ierna, l-au cinstit ca zeu, ridicând în

memoria lui un templu i mai multe

cldiri publice. Cu ocazia fiecrei luni

noi era srbtorit apoteozarea lui prin

jertfe, libaii, i imne. A fost educat de
tatl su în artele i tiinele vremii i mai
ales în fîlosofia platonician. Epifanie a

scris un tratat Despre Dreptate. El sus-

inea proprietatea comun a bunurilor i
aceasta pentru c Dumnezeu i-a creat pe
oameni la fel. Legile care susin ideea de
meum i tuum trebuiesc cenzurate.

Aceast lege comunitar, el o extinde i
asupra relaiilor sexuale. Un brbat care

s-a cstorit cu o femeie nu poate pre-

tinde c este doar a lui, deoarece un altul

are aceleai drepturi în ceea ce o privete.

Porunca
cS nu râvneti soia aproapelui'

este o absurditate, cci pentru el era un
lucru absurd ca aceeai fiin care a fcut
concupiscena parte din firea uman s
dea o lege împotriva ei. Ideea de bGnoz
monadic\ propus de Epifanie, este

contrar dualismului gnostic. în loc s
considere rul ca fiind lucrarea unui prin-

cipiu al rului, el susine c rul moral nu
exist i este o ficiune a legilor umane,
care pervertesc voina Creatorului.

W. Volker, Qucllen zur Geschichte der
christlkhen Gnosis, Tiibingen, 1932, p. 33-

36; H. Leisegang. Gnosis, Stuttgart, 5 1985, p.

258-262; G. Salmon, Eprphanes, art. în

Smith-Wace. II. p. 147-148; I. G. Coman,
Patrologie, II, p. 78; Quasten, Patrotogy. I, p.

267-268; E. Prinzivalli, Epiphane, în DECA,
I. p. 839-840; R. Hanig, Epiphanes\ în

LACL, p. 195 cu bibliografie.

Epifanie

Epifanie, arhidiacon i secretar al lui Chi-

rii* al Alexandriei, autor al unei scrisori

adresate patriarhului Maximian de Con-
stantinopol (431-434), la sfâritul anului

432, în care îi prezint stadiul controver-

sei dintre Chirii i nestorieni, informân-

du-l pe acesta despre faptul c Chirii era

nelinitit deoarece Maximian nu s-a

angajat suficient în aprarea cauzei sale.

El îi mai relateaz Patriarhului c au fost

trimise scrisori Pulcheriei i la curte, în-

soite de daruri bogate, adunate cu mari
jertfe de Biserica din Alexandria.

Migne, PG, 84, 826-829; CPG, 5450; ACO
I, 4, 222-224; J_W. Stanbridge, Epiphanius

(36), art. în Smith-Wace, II, p. 159; P.

Batiffol. Les presents de saint Cyrille la

cour de Constantinople. BA LAC, I, 191 1, p.

247-267; F. Scorza Barcellona, Epiphane, în

DECA, l p. 840; W.A. Ldhr, Epiphamus,
Archidiakon, în LACL, p. 195.

Epifanie de Constantinopol

Epifanie, patriarh de Constantinopol

(520-535), ratific unirea cu Roma, f-
când un schimb de scrisori cu papa Hor-

misdas (cinci la numr), cruia i-a trimis

i diverse cadouri. In planul politicii reli-

gioase, el încearc s plaseze sub propria

sa jurisdicie regiunea Tesalonicului,

unde exista un vicariat papal, sprijinind

cearta episcopilor care nu acceptau ale-

gerea lui tefan de Larîssa. Acesta ape-

leaz la Roma, care îi reafirm, din ofi-

ciu, jurisdicia asupra întregului lliric. în

teologie promovea7 sintagma umts de

219



EPIFANIE DliCONSTANI INOPOL EPIFANIE. SF.

Trinitate crucifixus. De la el s-au pstrat,

în traducere arab, câteva canoane bi-

sericeti,

Migne, PL 63, 494-499.506 i urm., 523 i

umv: 86, 783-786: 0. Guenther, în CSEL 35,

625-645, 707-710, 741 i urm.: G. Fedalto.

Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, I ,

Padova, 1984. p. 4; Mansi 8, 502-524; F.

Cocchini, Epiphane de Constantinople, în

DECA, I, p. 840: W.A. Ltfhr, Epiphaniits von

Konstantmapei, în LACL, p. 196 cu biblio-

grafie.

Epifanie Latinul

Epifanie Latinul, episcop de Benevent

sau Beneventum, participant la sinodul

din 499. inut în vremea papii Sym-

machus la Roma, sau episcop de Sevillia

în a doua jumtate a sec. V i începutul

sec. VI (Morin). El pare a fi autorul unei

Interpretatio Evangelioritm în 62 de ca-

pitole, bazat pe evangheliile sinoptice.

fiiferpretafio nu cuprinde i evenimen-

tele pascale, ci numai cele referitoare la

naterea, copilria, botezul i ispitirea

Domnului i chemarea la apostolat a lui

Andrei i Petru, precum i minunile i

parabolele Mântuitorului. Autorul a fcut

uz de comentarii patristice anterioare

(Origen*, loan* Hrisostom, Augustin*

etc).

Migne, PLS. 3, 834-964: CPL 914: G. Morin,

Le commentaire inedite de Veveque latin

Epjphanius sur Ies Evangiles, RBen 24,

1907, 336-359: A. Erikson. Sprachliche

Bemerkimgen zu Epiphaniits' Intepretatio

evangelioritm, Lund, 1939; A.H.D. Acland,

Epiphanius(\4\ în Smith-Wace, II, p. 157:

M.G. Mara, Epiphane le Latin. în DECA, I,

p. 840-841; W.A. Lohr, Epiphaniits von

Benevent, în LACL, p. 195.

Epifanie, Sf. (Epifanie de

Salamis sau Salamina)

Epifanie (315-403), episcop de Salamis,

în Creta. S-a nscut la Besanduke, un sat

mic de lâng Eleutheropolis, nu departe

de Gaza în Palestina. înc de timpuriu i-

a însuit mai multe limbi: greaca, siriaca,

ebraica, copta i ceva latin, ne spune le-

ronim*. A petrecut o mare parte din tine-

reea sa în sânul comunitilor monahale

din Egipt. în timpul ederii sale în Egipt,

s-a încercat convertirea lui la gnosticism

cu ajutorul unor femei frumoase, care îi

ddeau spre lectur diverse tratate gnos-

tice. Tânrul anahoret a trecut peste ispi-

t i, dup ce i-a informat pe episcopi în

legtur cu aciunile gnosticilor, acetia

fac cercetri care au dus la expulzarea a

80 de persoane. Revine în inutul natal i

se stabilete la o mnstire de lâng Be-

sanduke, unde este numit stare. A fost

hirotonit preot de Eutihie*, în acea vre-

me episcop în Eleutheropolis. Întreine

relaii strînse cu Ilarie, fondatorul mona-

hismului palestinian. Când majoritatea

episcopilor râsriteni au îmbriat aria-

nismul i semiarianismul, el rmâne ap-

rtor al credinei niceene, alturi de Eu-

sebiu* de Vercelli i Paulin de Antiohia,

care fuseser alungai din scaun de împ-

ratul Constaniu. Datorit faimei de care

se bucura, a fost ales episcop de Cons-

tantia, vechiul Salamis, în Cipru. Aici

continu cu acelai zel s organizeze via-

a bisericeasc, construind mnstiri pe

tot teritoriul insulei. Totodat, menine

relaii intime cu monahii i personalit-

ile bisericeti din Palestina. In plus îi

asum statutul de aprtor al ortodoxiei,

scriind scrisori unor Biserici i episcopi

îndrumându-i în adevrata credin. Ze-

lul de aprtor al credinei Prinilor îl

determin s ia o atitudine necrutoare

fa de speculaia metafizic. Acest lu-
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cm, spune Quasten, explic inabilitatea

lui Epifaniu de a-l înelege pe Origen*,

inabilitate care s-a transformat în ur
nedisimulat fa de marele alexandrin,

pe care îl consider responsabil de apa-

riia arianismului, iar interpretarea ale-

goric, folosit de acesta, ca surs a tu-

turor ereziilor. De altfel, Epifaniu pare a-i

fi fcut din condamnarea origenismului

un el din via. în 392, merge la Ieru-

salim unde se afla unul din admiratorii

cei mai de seam ai (ui Origen, i ine, în

prezena lui Ioan. episcopul locului o

predic înflcrat împotriva lui Origen.

Rezultatul a fost c Ieronim*, la început

aprtor al lui Origen, i-a schimbat opi-

niile i i-a cerut lui Ioan condamnarea lui

Origen. Acesta refuz, iar Epifaniu rupe

relaiile de comuniune cu el. Controversa

atinge punctul culminant în amil 400,

când Teofil*, episcopul Alexandriei,

convoac un sinod in cetatea sa de scaun.

Epifaniu i se altur acestuia în urm-
rirea Iui Origen i a adepilor lui care se

mai aflau în deertul nitrean, printre ace-
tia i 'Fraii lungi'. Obligai s fug din

Egipt, Origen pleac la Cezareea Pales-

tinei, iar 'Fraii lungi* la Constantinopol

unde au fost gzduii de Ioan* Hrisos-

tom. La instigarea lui Teofil, dei înaintat

în vârst, Epifaniu pleac la Constan-

tinopol pentru a lupta personal împotriva

origenitilor de aici i a-l provoca pe Sf.

Ioan Hrisostom. In cele din urm, dându-i

seama c a fost manipulat i folosit de

Teofil spre a-i realiza propriile ambiii,

Epifaniu pleac de la Constantinopol,

fr a participa la Sinodul de la Stejar,

care îl condamn pe Ioan Hrisostom.

Epifaniu moare pe mare, în anul 403.

Ca autor, Epifaniu este pus alturi de

marii teologi ai vremii, dei opera sa nu a

fost atât de extins pe cât s-a crezut,

deoarece s-a dovedit c multe din lucr-

rile care i-au fost atribuite, au aparinut

altor autori. Limba în care i-a redactat

opera este un l

koine mai elevat' (Quas-

ten)., lucru explicabil datorit aversiunii

pe care el a avut-o fa de limba cultivat

a filosofilor elini. Din lucrrile sale, dou
ies în eviden; Ancoratul i Panarion.

Ancoratul sau Omul ancorat cu trie este

un tratat scris Ia cererea comunitii cre-

tine din Syedra în Pamfilia, tulburat de

aciunile pnevmatomahilor. Este vorba

de un tratat destul de complex în care au-

torul expune învtura Bisericii despre

Sf. Treime i mai ales despre Duhul

Sfan. Limbajul tratatului este polemic,

cu frecvente digresiuni anti-eretice. El

descoper argumente în favoarea doc*

trinei ortodoxe în Sf. Scriptur, dar i în

cultul bisericesc, în formula baptismal,

în Trisaghion. Aidoma Fiului, Duhul este

Dumnezeu adevrat, dovedind consub-

stanialitatea lor. Problema întruprii o
dezvolt împotriva lui Apolinarie*, iar

învierea trupului o îndreapt împotriva

pgânilor i a origenitilor. în cele din urm,
el respinge învturile maniheice i mar-

cionite despre Dumnezeu i despre Sf.

Scriptur, deplânge necredina iudeilor i
condamn opiniile Iui Sabelie*. La sfâr-

itul tratatului, Epifaniu rediscut aria-

nismul i erezia pnevmatomah, îndem-

nându-i pe cititori s se pstreze în cre-

dina ortodox. Tot aici se regsesc dou
simboluri de credin, unul scurt i unul

mai lung. Cel scurt este simbolul bap-

tismal al Bisericii din Constani a (Sala-

mis), folosit în aceast Biseric înc
dinainte de alegerea lui Epifaniu ca epis-

cop. Cel de al doilea sinod ecumenic de

Ia Constantinopol (381) accept aceast

mrturisire de credin i o adopt, cu

mici modificri, ca simbol baptismal pen-

tru întreaga Biseric din Rsrit. Sim-

bolul mai lung a fost alctuit de Epifaniu.

Ancorând este prefaat de dou scrisori

ale Bisericii din Syedra, prin care i se
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cere Iui Epifaniu s explice învtura
cea adevrat a Bisericii despre Sfânta

Treime i despre Sf. Duh.

Fanarioi sau Cutia cu doctorii, cel mai

important tratat dintre toate scrierile lui

Epifaniu, a fost conceput cu scopul de a

vindeca pe toi cei care au fost mucai
de arpele ereziei i a-i proteja pe cei ce

s-au pstrat în credin. Tratatul combate

aproximativ 80 de erezii, unele precre-

tine (barbarismul, scitismul, elenismul.

iudaismul cu sectele sale), altele cretine,

de la Simon* Magul la mesalieni. în de-

scrierea ereziilor de dinaintea sa, el face

uz de scrierile lui Justin* sau Irineu* i
de Syntagma pierdut a lui Ipolit*. Partea

final a tratatului, poate fi considerat o

lucrare de sine stttoare i este intitulat

Despre credinei Epifaniu vorbete de-

spre Biseric i superioritatea ei în faa

ereziilor, ca mireas, nu concubin, a

Fiului lui Dumnezeu, despre Hristos, de-

spre Duhul Sfânt. învierea lui Hristos i
învierea noastr, rolul practic al Bisericii

în viaa credincioilor. La sfâritul trata-

tului se afl o prezentare recapitulativ,

intitulat: Anakephalaios sau Recapitu-

la/io care, dei a fost atribuit lui Epi-

faniu, autorul este o alt persoan. Trata-

tul Despre masuri .>7 greuti este în rea-

litate un scurt dicionar al Bibliei, întoc-

mit la cererea unui preot persan, în anul

392. In prima parte, prezint canonul i
traducerile Vechiului Testament, în cea

de a doua, msurile i greutile biblice,

iar a treia, cuprinde o prezentare a geo-

grafiei Palestinei. Tratatul se pstreaz în

întregime într-o versiune siriac. în grea-

c s-a pstrat parial. Lucrarea Despre

cele 12 pietre preioase a fost scris la

cererea lui Diodor* din Tars în 394. Este

vorba de cele 12 pietre preioase de pe

pectoralul marelui preot al Vechiului

Testament, crora Epifaniu le d o inter-

pretare alegoric, descrie folosirea lor în

medicin i, în cele din urm, le atribuie

celor 12 seminii ale lui Israel. Versiunea

greac se pstreaz fragmentar, în schimb,

exist o traducere integral în georgian.

Traducerea în latin i armean se ps-
treaz tot fragmentar. Exist o serie de frag-

mente în copt i etiopiana. Tratatele

contra icoanelor dezvluie atitudinea ico-

noclast, deloc întâmpltoare, a lui Epi-

faniu. In aceast problem el a scris nu

mai puin de 3 tratate al cror coninut

poate fi reconstituit parial din fragmen-

tele care s-a pstrat Ia diveri autori cre-

tini loan* Damaschinul, Teodor* Studi-

tul i Nichifor, care a scris un tratat îm-

potriva lui Epifaniu i în Actele sinoade-

lor din 754 i 787. Primul tratat din

aceast serie. Pamflet contra icoanelor,

este, dup cum sugereaz titlul, o respin-

gere a venerrii icoanelor, fie c este vor-

ba de reprezentarea Iui Hristos, a Maicii

Domnului, sau a sfinilor i îngerilor. în-

chinarea la icoane este idolatrie, susine

el, deoarece nimeni nu îi poate reprezen-

ta pe sfini sau pe îngeri, întrucât acetia

sunt spirite. In cazul reprezentrii Dom-
nului nostru Iisus Hristos, el este i mai

aspru, întrebându-se cum poate cineva

s-l picteze pe Cel pe care Moi se nu L-a

putut privi în fa? Faptul c Hristos S-a

fcut om. nu justific practica reprezen-

trii Lui iconografice. întrucât acest tra-

tat nu a avut rezultatele scontate, el scrie

o scrisoare împratului Teodosie L în

care se plânge c încercarea lui de a sto-

pa producerea icoanelor a euat. El con-

sider icoanele ca fiind *o inovaie o-
cant', reprezentrile iconografice fiind

falsuri, întrucât nimeni nu tie cum au

artat persoanele reprezentate în icoane.

In consecin, Epifaniu sugereaz distru-

gerea lor total i interzicerea lor. întru-

cât scrisoarea nu l-a impresionat pe îm-

prat. Epifaniu face un ultim gest. lsând

comunitii sale un Testament prin care le
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cere s iui fac uz niciodat de reprezen-

tri iconografice, i s-L aib pe Dum-
nezeu în inimile lor. El nu uit s arunce

anatema asupra 'acelora care vor în-

drzni, fcând din întrupare o scuz, s
priveasc chipul divin al lui Dumnezeu
Logosul pictat în culori pmântene'. Din
scrierile apocrife reinem: Fiziologul,

manual sau dicionar de simboluri cre-
tine ale naturii. Comentariul la Cântarea

Cântrilor, cinci omilii la Florii, Sâm-
bta Mare, La ziua învierii lui Hristos,

La înlarea lui Hristos, Lauda Sf M-
ria, Nsctoarea de Dumnezeu Lui Epi-

faniu îi mai este atribuit i o ana/ora

liturgic etiopiana i un tratat Despre nu-

mrul taine/or i lista principalelor Bi-

serici i scaune patriarhale i mitropoli-

tane.

Dac în plan doctrinar Epifaniu nu poate

fi considerat un creator, opera sa rmâne
totui un punct de referin în istoria gân-

dirii cretine i un izvor nesecat de infor-

maii. Pentru istoria cretinismului din

ara noastr, el ne-a lsat o informaie

deosebit legat de Audius din Mesopo-
tamia. EI ne spune c Audius a fost exi-

lat de Constantin II în Scythia Minor
(Dobrogea de azi), iar aici el a catehizat

muli goi (daco-romani) în sec. IV, înte-

meind în Goia (Dacia) mnstiri cu via
frumoas, feciorie i ascez (Contra
ereziilor, LXX. 14, P. C, 42, 372 B apud,

Coman III, 594).

Migne, PG 41-43; K. Holl, GCS 25 (1915),

31 (1922). 37 (1933); F. Oehler, Corpvs

haereseologîawi T. 2.. Berlin, 1859; K.

Holl, Die handschriftUche Oberlieferung des

Epiphanius (Ancoratus imd Panarion),

Leipzig, 1910; idem, Gesammelte Aujzdtze

zur Kirchengeschichie, I, Tilbigen, 1928, p.

210-350; J. Carlill, Physiotogus, The Epic of
the Beast, London. 1924; Ieronim. De viris

llluslribus, 114; text siriac: De mensuris et

ptmderibus* ed. de J. E. Dean, Chicago,

1935; J. Steinmann. Saint Jerâme, Paris,

1958. 243-246 (gafele Sf. Epfaniu); F. X.

Murphy, Rufinus of Aquileia. Washington,

1945, 59-81 (cearta cu Origen, prima faz); J.

N. D. Kelly, Early ChristianCreeds, London,

1950, p. 318-322, 335-338; E. J. Martin, A
History of the Iconoclastic Controversy,

London, 1930, 134 i urm. Martin crede c
scrierile iconoclaste ale lui Epifaniu sunt fal-

suri târzii, deoarece teologia lor este mult

prea avansat fa de epoca acestuia. R. A.

Lipsius. Epiphanius ofSalamis, an. în Smitli-

Wace, II, p. 149-156; Bardenhewer, III, p.

293-302; Altaner-Stuiber. 1980, 199, 315-

318, 394 bibliografie; J. Quasten, Patrology,

III, p. 384-396 cu bibliografie; Cross, Epi-

phanius, art. în ODCC, p. 464-465; L G.

Coman, III, p. 575-594; C. Riggi, Epiphane
deSalamine, în DECA, I, p. 841-842; W.A.
Lohr, Epiphanius von Salamis, în LACL, p.

196- 198 cu bibliografie.

Epifaniu Scolasticul

Epifaniu Scolasticul, monah i scriitor

latin din sec. VI. S-a nscut la sfâritul

secolului V. Despre viaa sa personal nu

avem detalii. Se tie doarc în jurul anu-

lui 510 era vieuitor la Vivarîum, aez-
mânt monahal întemeiat de Cassiodor*,

fiind prieten i secretar al acestuia. Nu-
mele de scolasticus nu trebuie îneles ca

persoan dedicat studiului literaturii.

filosofici i teologiei, ci în sensul obi-
nuit folosit în evul mediu pentru capelan,

asistent sau secretar al unui demnitar bi-

sericesc. Epifaniu a avut sarcina de a tra-

duce în latin istoriile lui Socrate*, So-

zomen* i Teodoret*, îndatorire de care

s-a achitat cu contiinciozitate. Forma
final a lucrrii a fost dat de Cassiodor,

care a revizuit traducerea i a corectat

greelile de limb. Totodat, el i-a dat lu-

crrii o form mai condensat, rezuma-

tiv, restructurând-o în aa fel încât, în

final, cele trei istorii au fost închegate

într-o singur istorie cursiv a Bisericii.
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Astfel redactat, lucrarea lui Epifanie a

fost publicat sub numele de Historiae

Ecclesiasticae Tripartitae Epitome, de-

venind pentru mult vreme manual de

baz pentru istoria bisericeasc în Apus.

întrucât Cassiodor a fost cel care a dat

acestei lucrri form final, el a fost con-

siderat mult timp autorul ei. Epifanie a

fcut i alte traduceri: comentariile lui Di-

dim* cel Orb la Proverbele lui Solomon

i la cele apte epistole soborniceti; co-

mentariile lui Epifaniu*, episcop de

Cipru, la Cântarea Cântrilor i Codex

Encyclicus* o colecie de scrisori adre-

sate de diverse sinoade împratului Leon

în aprarea hotrârilor sinodului de la

Calcedon. Se crede c el a mai fcut i
alte traduceri dar care s-au pierdut.

Migne, PL 69, 879-1214; CSEL 71; M.L.W.

Laistner, The Value and Influence of
Cassiodorus' Ecclesiastical History\ HThR,

41, 1948, p. 51-67; L. Symanski, The Trans-

lation Proceditre of Epiphanius-Cassiodorus

in Historia Tripartita Books I and II,

Washington, 1963; F. Weissengruber, Epi-

phanius Scholasticus a îs Ubersetzer. Zu
Cassiodorus-Epiphanius Historia ecclesias-

tica tripartita, SAW, 286, 5, Wien, 1972; W.

M, Epiphanius Scholasticus (39), art. în

Smith-Wace,!!^. 159-160; DHGE, II, 1376

i urm.; Tixeront, Patrologie* p. 480-481; P.

Sinîscalco, Epiphane le Scolastique, în

DECA, I, p. 843; W.A. Lohr, Epiphanius

Scholasticus, în LACL, p. 198 cu biblio-

grafie.

Erchempert

Erchempert, monah la mnstirea Monte

Casino, poet i istoric. A trit în a doua

jumtate a sec. IX. Datele informative pe

care le avem despre el se leag de activi-

tatea pe care a întreprins-o între anii 880-

888 i sunt luate din lucrarea sa Hisio-

riola Lcmgobardorum Beneventi degen-

tium. Autorul prezint istoria lombarzilor

din Italia de Sud între anii 774-889, de-

venind astfel izvorul principal pentru

istoria Italiei sudice la acea vreme. In

aceeai lucrare istoric, autorul amintete

i câteva din lucrrile sale poetice.

N. Cilento, Fonti per la storia d'Italia, 1965;

MGSer Lang p. 234-264; U. Westerbergh,

Beneventan Ninth Century Poetry, Stock-

holm. 1957, p. 8-29; P. Meyvaert în DHGE
15, 685-687; idem, Erchempert în CE, V, p.

512.

Eriugena, Ioan Scottus

Eriugena, Ioan Scottus (810-877), filo-

sof. Despre viaa sa avem puine infor-

maii. S-a nscut în Irlanda în jurul anu-

lui 810 i a studiat într-o mnstire irlan-

dez, unde a învat limba greac. 'Eriu-

gena' înseamn 'aparintor poporului

din Erin\ iar 'Scottus' nu indic în mod
necesar o relaie cu Scoia, întrucât, în

sec. IX, Irlanda se numea Scolia Maior,

iar irlandezii scoli, între 840 i 847 trece

în Frana, pentru ca în anul 850 s-l g-
sim la curtea lui Carol Pleuvul, ocupând

un loc de seam Ia coala palatin. Apre-

ciat, dar i invidiat în acelai timp, Eriu-

gena este invitat de episcopii Hincmar de

Reims i Pardul de Laon s intervin în

disputa teologic care izbucnise pe mar-

ginea ideilor lui Gottschalk* privind pre-

destinaia i cele privind Euharistia, sus-

inute de Paschasius* Radbertus. Acesta

susinea c exist o dubl predestinaie:

una spre mântuire, alta pentru pedeapsa

venic. Eriugena scrie lucrarea sa intitu-

lat De praedestinatione, argumentând

c Dumnezeu nu sortete spre pedeaps.

EI introduce în lucrare câteva din ideile

care vor caracteriza sistemul su filoso-

fic, ceea ce nu va fi pe placul teologilor

care îl acuz de erezie. De altfel, doctri-

224



F.RIUGENA. IOAN SCOTTUS

na lui a fost condamnat la conciliile de
la Valencia i Langres din 855 i 859.

Pentru a evita alte neplceri, el se în-

dreapt spre filosofic La cererea lui

Caro] Pleuvul, traduce din greac în la-

tin opera lui Dionisie* Areopagitul,

scriind i comentarii asupra ei. excepie
fcând Teologia mistic. Acest lucru nu a

fost pe placul papii Nicolae I, care se

plânge c publicarea operei dionisiene s-a

fcut fr nici o referire la el. Scrierile

areopagitice fuseser traduse mai înainte

de Hilduin, abatele mnstirii Saint-De-

nis, îns în mod nesatisfactor. Pentru

Hilduin. Dionisie Areopagitul a fost una

i aceeai persoan cu Dionisie cel con-

vertit Sf. Pavel i care era apostol al ga-

lilor i întemeietorul mnstirii condus
de el. Pe lâng scrierile areopagitice,

Eriugena mai traduce: Ambigua Sf.

Maxim* Mrturisitorul, De hommis opi-

ficîo a Sf. Grigorie* de Nyssa. A mai
scris apoi un comentariu la Evanghelia

dup loan i la De consolatione philo-

sophiae a lui Boethius* i câteva opuscu-

la teologice. Lucrarea care îl face celebru

este îns De divisione naturae, scris

probabil între anii 862-866, în cinci cri
i conceput sub form de dialog. Este

vorba de o lucrare greu de interpretat,

deoarece el a încercat s exprime doctri-

na cretin i gândirea lui Augustin* în

contextul învturilor areopagitice i ale

filosofici neoplatoniciene, fapt care i-a

determinat pe unii critici ai si s-l acuze

de panteism, în timp ce unii erudii au

susinut ortodoxia învturii lui.

Se pare c Eriugena a murit în aceeai

perioad în care a decedat Carol Pleu-

vul, în 877. Unii cronicari îns afirm câ,

dup moartea Iui Carol Pleuvul, Eriu-

gena a fost invitat de regele Alfred s
mearg în Anglia, unde a predat la abaia

Malmesbury i c ar fi fost ucis de pro-

prii si elevi. Informaia este eronat,

întrucât îl identific pe acesta cu un alt

John, identificare fcut de William de
Malmesbury.

Eriugena a fost mai mult filosof, decât

teolog. De aceea, exegeza Sf. Scripturi

fcut de el se supune cu precumpnire
rigorii filosofiei, decât a teologiei. Cu
toate acestea, structura lui teologic rz-

bate în întreaga lui gândire, el vzând în

exegeza scripturistic cea mai înalt

bucurie, care îi ddea posibilitatea de a

urca pe treptele nesfârite ale contem-

plrii Scripturilor, pân la vederea lu-

minii divine ca rsplat suprem pentru

viaa de dincolo. Fr îndoial, în gândi-

rea sa întâlnim elemente care ridic, din

punct de vedere teologic, o serie de între-

bri, mai ales dac ne gândim la posibili-

tatea identificrii creaturii cu Dumnezeu,
sau la rolul pe care îl acord raiunii în

cunoatere. El este cel dintâi gânditor

apusean care se întâlnete cu gândirea

patristic greac i, cucerit de subtilitatea

ei, încearc s o transpun în canoanele

gândirii apusene. Preluarea unor elemen-

te de teologie greac i chiar din cea

augustinian, multe dintre ele neînelese

sau trecute cu vederea în Apus, a dus la

aprecieri ale cror subtiliti au scpat
cititorilor. Este suficient s ne gândim la

acuza de a fi raionalizat religia (conftci-

iur iude, veram esse philosophiam xeram
religionem, conversirnque verum religio-

nem esse veram philosophiam - se con-

chide de aici c adevrata filosofic este

religie adevrat i c, în sens invers,

adevrata religie este adevrata filosofic.

De praedestinatione I, I), când în reali-

tate el nu a fcut altceva decât s rea-

firme, într-un alt mod, o idee augustinia-

n (Sic enim creditur et docetur, cpiod

este humanae saiutis caput, no aliem

esse philosophiam, ideste sapientiae stu-

dium, et aliam religionem - cci astfel se

crede i se înva c, ceea ce este prin-
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cipiul mântuirii omeneti, nu este o alt

filosofie, adic studierea înelepciunii, ci

o alt religie. De vera religione V,8)

Filosofia lui pare a fi o încercare de re-

conciliere a ideii neoplatoniciene de

emanaie cu ideea cretin de creaie,

dei în enunurile sale, el este mai aproa-

pe de Dionisie, decât de Plotin.sau Pro-

dus. Diviziunea cvadriparlit a Naturii

este menit a sintetiza multiplicitatea în

principii formale care s expliciteze ar-

monia existenei universale prin relaii

cauzale, evitând dihotomia ontologica a

opuilor i articulând interdependena

ontic-noctic manifest în planul expe-

rienei. De aceea, emanaionismul postu-

lat de el este o suprastructur funcional-

ontologic care s dea posibilitate afir-

mrii punctului final al existenei ca re-

venire apoteotic îndumnezeitoare la

Dumnezeu, când Dumnezeu va fi totul în

toate. Eriugena este un filosof care tre-

buie evaluat în ansamblu i mai ales in

perspectiva izvoarelor pe care Ie-a folo-

sii, mai exact, în corelaie cu Dionisie

Areopagitul, Maxim Mrturisitorul, Gri-

gorie de Nyssa. Grigorie* de Nazianz,

Ambrozie* al Milanului sau Augustin.

Gândirea lui este o sintez integratoare a

unor elemente teologice i filosofice,

proiectate într-un sistem fin nuanat i ale

crui taine înc ateapt s fie descifrate

fr prtinire sau idei preconcepute.

Migne, PL, 122, 125-1244; ed. critic:

Periphyseon (De divisione naturae), cu trad.

în englez de I.P. Sheldon-Williams i L.

Bieler. Scriptores Latini Hiberniae, VII,

Dublin. 1968; Saint-Rent? Taillandier, Scot

Erigene ei la philosophie scolastufite,

Strasbourg. 1843; H. Bett, Johannes Scotus

Eriugena. A Sludy in Mediaeval Philosophy,

Carnbridge, 1925; A. Schneider, Die

Erkenntnislehre des Johannes Eriugena im

Rahmen ihrer metaphysischen und anthro-

pologischen Vorcntssetzungen, 2 voi. Berlin,

1921- 1923; W. Seul, Die Gotteserkenntnis

bei Juhannes Skotus Eriugena unter Be-

rucksichtung ihrer neo-platonischen und

augustinischen Elemente, Bonn, 1932; M.

Cappuyns, Jean Scol Erigene, sa vie, son

oettvre, sa pensie, Paris, 1933, bibliografie p.

X1I-XVII; E. Gilson, Filosofia în evul mediu.

De la începuturile patristice ptn la sfiritul

secolului al XlV-lea, trad. în rom. de Ileana

St&nescu, Humanitas, Bucureti. 1995, p.

186-206: F. Copleston. A Histoty nj Phi-

losophy, voi. II: Mediaeval Philosophy. Au-

gustin to Scotus. Burns Oates &. Washbourne

l .id., London, 1950, p. 112-135; Cross,

Erigenu, John Scotus. în ODCC. p. 468 i
bibliografia.

Ermenrich de Passau

Ermenrich (814-874), clugr benedictin

de la mnstirea Ellwangen, mai apoi

episcop de Passau. A studiat la Fulda,

sub îndrumarea lui Rabanus Maurus i

Rudolph, i la Reichenau, sub Walafrid

Strabo, iar în cele din urm Ia Sankt

Galten. Este autorul vieii Sf. Sualo (So-

lus), lucrare tar importan istoric, ci

mai mult haghiograficâ. La cererea lui

Gozbald, episcop de WQrzburg, scrie isto-

ria mnstirii Ellwangen, folosind ca

model dialogul Consolat io al Iui Boe-

thius*. între 850-855 îi trimite lui Gri-

m;jld, abatele mnstirii Sankt Gallen, o

scrisoare în care comenteaz o serie de

teme de gramatic, filosofie, mitologie i

dogma cretin. Scrisoarea nu este sis-

tematic, dar în esen dezvluie vastele

cunotine ale lui Ermenrich. A fost unul

dintre personajele care s-au angajat în

contracararea misiunii de convertire a

slavilor de ctre Sf. Chirii* i Metodiu.

E. DUmmler în Forschungen zur deutschen

Geschichle, ed. G. Waitz V, 13, GOttingen.

1873, p. 473-485; V. Burr, Ermenrich von

Ellwangen, Ellwanger Jahrbuch 16, 1956,

p. 19-31; E. Schwartz, Die Schrijien Ermen-

richs von Ellwangen, Zeitsclirift fiîr Wiirt-
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tembergische Landesgeschichte 12. 1953, p.

181-189; 15, 1956, p. 279-281; W. Fink, în

DHGE 15, 759-761; M.F.McCarthy, Er-

menrich ofPassau, în CE, V, p. 517.

Ethelwoid

Ethelwold (908-984), episcop de Win-
chester, reformator al vieii monahale în

Anglia, alturi de Sf. Dunstan. A devenit

monah la Winchester, fiind hirotonit de
Alphege cel Chel (the Bald), care a pre-

vestit, numirea lui în scaunul episcopal de
Winchester. Petrece o vreme la mns-
tirea Glastonbury, iar în jurul anului 954
îi este încredinat conducerea mnstirii
Abingdon, pe care o organizeaz dup
modelul monahismului continental de la

Fleury. în acest scop, el redacteaz o serie

de reguli monahale. Regulam Concor-
dia, regulament care a devenit practic

generala pentru monahii englezi. în 963

a fost numit i hirotonit episcop de Win-
chester, impunându-se ca bun adminis-

trator, totodat restaurând mai multe

mnstiri din Anglia.

Chronicon Monasterii de Abingdon, ed. de J.

Steveson, R.S., II, 1858, p. 255-266; D.J.V.

Fisher, The Early Biographers of St.

Ethelwold, în English Historical Review, 67.

1952, p. 381-391; E. John, The Beginning of
the Benedictine Reform in England, RBen
73, 1963, p. 73-87; Cross, Ethelwold, Si., în

ODCC, p. 473; W.A. Chaney, Ethelwold of
Winchester, în CE, V, p. 568.

Etheria

Etheria (sec. IV), autoarea descrierii unui

pelerinaj pe care l-a tcut ea însi la

locurile sfinte în sec. IV, probabil în anul

380 (J. Campos) i mai exact între 381-

384 (P. Davos). Dup alte preri, acest

pelerinaj a avut loc între 415-418 (E.

Dekkers) sau 414-416 (Lambert). Rela-

tarea propriu-zis a fost descoperita la

Arezzo într-un manuscris din sec. IX,

care coninea o lucrare nepublicat a lui

llarie* de Pohiers, De mysteriis et liym-

nisr i De iocis sanctis a lui Pavel* Dia-

conul. Descrierea cltoriei, intitulat

Sanctae Silviae aquitanae peregrinatio

ad loca sancia, era plasat între cele

dou lucrri. Descoperirea a fost fcut
de G. F. Gamurrini, care a considerat c
autoarea acestei relatri a fost Silvia, so-

ra Iui Flavius Rufinus, consul în 392 i
prefect al Rsritului sub Teodosie i
Arcadie. Cercetrile ulterioare sugereaz
ca autoare pe Etheria sau Egeria, men-
ionat de un stare din sec. VII (Ferotin,

A. Lambert. O. Prinz), despre care nu se

tie dac a fost clugri simpl, stare
sau, pur i simplu, o persoan laic sau

dac este de origine din Galia sau

Galicia. Cert este c ea a avut o cultur

aleas, c a fost educat- dotat cu putere

de analiz i observaie. Autoarea rela-

teaz pentru 'surorile' rmase acas, pe-

lerinajul fcut în Egipt, Palestina i Me-
sopolamia.

Importana documentului rezid în infor-

maiile pe care autoarea le d nu atât cu
privire la locurile vizitate, tfei i acest

lucru are importan, cât mai ales ceie

referitoare la practicile liturgice, la ie-

rarhia bisericeasc, Ia srbtorile bi-

sericeti.

G. P. Gamurrini, S. Hilarii... et S. Silviae

'Peregrinatio ad loca sancta \ Roma, 1 877;

P. Geyser, CSEL, 39, 1898, p. 35-101; Migne,

PLS, I, 1045-1092; E. A. Bechtel, S. Silviae

'Peregrinatio'. The Text and a Study of the

Latinity, Chicago, 1907; Etherie, Journal de
voyage, SCh 21, trad. H. Petre, înlocuit de P.

Maraval, nr. 296, Paris, 1982; M. F6rotin, Le
veritahle auteur de Ia Peregrinatio Silviae.

La vierge espagnole Ethiria, în R.Q.H.,

LXXIV, 1903, II, p. 367-397; A. Lambert,

Egeria, în Revue Mabilion, XXVI, 1936, p.
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71-94; XXVII, 1937, p. 1-24; XXVIII, 1938.

p. 49-69; G. Baraut, Bibliographia Egeriana.

în Hispania sacra 7, 1954, p. 203-215; R
Devos, La date du voyage d'Egerie, în Anal.

Boli., LXXXV, 1967, p. 165-194; M. Sta-

rowiejski, Bibliografia Egeriana, în Augus-

tinianum 19, 1979, p. 297-318; G. T. Stokes,

ylvia. art. în Smith-Wace, IV, p. 747-748;

M. Branite, însemnrile de cltorie ale

pelegrinei Egeria % tez de doctorat, în Mitro-

polia Olteniei, 46/1982, p. 225-392; Cross,

Etheria, Pilgrimage of, art. în ODCC p. 473;

Quasten, Patrofogy\ IV, p. 558-562, cu

bibliografie; A. Hamman, Etherie % în DECA,

[, p. 873-874 G. ROwekamp, în LACL, p.

185-186. cu bibliografie.

Eucheriu de Lyon

Eucheriu de Lyon (m. aprox. 450), epis-

cop de Lyon. S-a nscut într-o familie

aristocrat, probabil cretin, i a primit

o educaie aleas, Erasmus însui i-a ad-

mirat cultura superioar. A ocupat dife-

rite funcii în administraia imperial. S-a

cstorit cu Galla, i ea din înalta socie-

tate, i au avut doi fii i dou fiice. Fii

si, Salonius i Veranus, au fost instruii

la mnstirea Lerini sub îndrumarea lui

Honorat i Salvianus. Dornic s duc o

via linitit de rugciune i ascez, se

retrage pe insula Lerinum. iar mai târziu

pe insula Lero, astzi Sainte Marguerite.

întrucât nu a izbutit s-i îndeplineasc

dorina de a vizita mnstirile egiptene,

Cassian* îi dedic cea de a doua parte a

Convorbirilor sale, pentru a compensa

într-un fel aceast neîmplinire. Dei în

retragere, Eucheriu menine legturi i cu

alte personaliti ale vremii, printre care

Paulin* de Nola. Datorit vieii sale deo-

sebite, este ales episcop de Lyon în jurul

anului 432. Despre activitatea sa ca epis-

cop nu avem informaii. Se tie doarc a

prezidat sinodul local de la Orange din

44 K împreun cu llarie* de Arles. A
decedat în jurul anului 450.

Scrierile sale, care s-au pstrat, cuprind

lucrri exegetice: Fornmlae spirihtalis

intellegentiae, dedicat fiului su Vera-

nus, în care, pornind de la diviziunea tri-

partit a omului: trup, suflet i spirit, pro-

iecteaz aceast împrire în exegeza Sf.

Scripturi, respectiv, trupul corespunde

sensului literal, sufletul, celui tropologic,

iar spiritul, sensului mai profund, sau

anagogic, care îndrum spre cele mai

sfinte taine, i Instructiommi libri dao ad

Salomum, dedicat fiului su Salonius,

prezentând, sub form de întrebri i rs-

punsuri, pasajele mai dificile din Biblie.

La aceste lucrri se adaug Passio Acua-

nensium martyrum, care reprezint cea

mai veche prezentare a martirilor din

legiunea theban. Este vorba de legiunea

cretin din Thebaida care, potrivit tra-

diiei, a fost masacrat la St. Maurice-en-

Valais de ctre împratul Maximian. El a

mai compus i dou tratate ascetice: De

laude eremi i De contemplu mundi. Din

corespondena sa s-a pstrat doar o sin-

gur scrisoare: Epistula adSalvium epis-

copitm.

Migne, 50, 685-1214; CPL 488-498; K.

Wotke, CSEL, 31, 1894; Passio Acaunen-

sfum martyrum, ed. de B. Krusch în MGH,
Ser. rer. Mer. III, Hanovra, 1896, p. 32-39;

De laude eremi, ed. de S. Pricoco, Catania,

1965; S. Pricoco, Per una nuova edizione det

<Contemptu mundi> di Eucherio, în Con-

vivium 36, L968, p. 361-369; Nora K. Chad-

wick, Poetry and Letters in Early Christian

Gaul, London, 1955; I. Opelt, Quellen-

studienzu Eucherious, în Hermes 91, 1963.

p. 476-483; L. Cristiani, Eucher, art. în DSp.

4, 1961, col. 1653-1660, cu bibliografie;

Cross, Eucherius, art. în ODCC, p. 478; Bar-

denhewer, IV, p. 567-570; Altaner-Stuiber,

1980, p. 455, J. G. Cazenove, Eucherius (I),

art. în Smith-Wace, II, p. 255-257; Quasten,

Patrology, IV, p.504-507; S. Pricoco, Eucher
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de Lyon, în DECA, I, p. 901-903, cu biblio-

grafie; C. Kasper, Eucherius (von Lyon), în

LACL, p, 203-204, cu bibliografie.

Euchii

Euchiii, membrii unei grupri fanatice

aprut în Siria, al cror mod de via a

fost adus din Mesopotamia, cunoscui i
sub numele de messalieni sau mas-
salieni, adic, rugtori. Date despre prac-

ticile lor sunt furnizate de Epifaniu*. El

ne informeaz c acetia susineau c se

dedic vieii de rugciune, nu posedau
nimic i, spre deosebire de clugri a

cror via fluctueaz între rugciune i
munca pentru a se întreine, acetia triau

din cerit. Totodat, ei se adunau îm-

preun, persoane de sex diferit, umblau
împreun i dormeau împreun pe strzi,

în situaii indecente. Epifaniu nu afirm
explicit dac duceau cu adevrat o via
promiscu, dei las s se îneleag acest

lucru. Pe lâng Epifaniu, informaii mai
avem la Timotei, prezbiter din Con-
stantinopol, secolul VI. i Teodoret*. Da-
tele prezentate de acetia sugereaz o
surs comun, probabil actele sinoadelor

de la Antiohia i Sida, în care avem rezu-

mate ale învturilor euchite. Este posi-

bil ca Teodoret s fi fcut uz i de o lu-

crare messalian. Asceticus* al crei con-

inut doctrinar a fost condamnat, dup
cum ne informeaz Fotie*. la sinodul de

laEfesdin 431.

Euchiii susineau c din pricina pcatu-
lui lui Adam, fiecare are un demon care

s-a unit substanial cu sufletul su i care

îl incit la pcat. Nu este suficient s ne

ocupm de pcatele deja svârite. De
altfel, botezul nu terge pcatele i nici

nu-l alung pe demonul care s-a unit cu

sufletul. De aceea, trebuie ca prin rug-
ciune permanent s înlturm influena

acestui demon i s atingem starea de

neptimire, ceea ce înseamn anularea

oricrei voine sau a oricror sentimente.

In aceast stare, sufletul are contiina

unirii cu Mirele ceresc, dup cum mi-

reasa îi îmbrieaz soul. Atunci de-

monul iese din om prin mucoasa nasului

sau prin scuipat sub forma unui arpe, iar

locul iui este luat în mod simitor de

Duhul Sfânt. Augustin* afirmc acetia

susineau c locul demonului este luat de

Duhul Sfânt care intr în om sub forma

de foc nevtmtor, în timp ce demonul
iese sub chipul unei scroafe cu purcei.

Cel care atinge starea de neptimire

poate vedea Sf. Treime cu ochii pmân-
teti i cum cele trei persoane se unesc în

una singur, iar mai apoi se unesc i cu

sufletul neptimitor, care dobândete
natur divin. Neptimirea d celor care

au dobândil-o puterea de a vedea viitorul,

de a vedea starea celor care au decedat

sau de a citi inimile oamenilor. Nepti-
mirea era o stare ce putea fi dobândit

atât de brbai, cât i de femei. Aa se

face c euchiii aveau femei învtoare,
pe care le cinsteau mai mult decât pe

orice preot.

împotriva euchii lor s-a ridicat Amfi-

lohie* de Iconium, Flavian de Antiohia

i Sf Epifaniu*, iar sinodul de la Efes

(43 1) i-a condamnat în mod oficial.

In pofida acestui lucru, secta a dinuit

pân în sec. VII. Cercettorii actuali stu-

diaz în prezent posibilele legturi ale Iui

Diadoh*, Grigorie* de Nyssa i Pseudo-

Macarie* (Cross) cu euchiii.

Principalele informaii în M. Kmosko, pre-

faa la Liber Graduum în Patrologia Syriaca

(ed. R. Graffin), III, Paris, 1926, col.

CLXXI-CCXCHI; F. D6rr, Diadochus von

Photike und die Messalianer, Freiburger

Theologische Studien, XLVII, 1937; H.

Dârries, Symeon von Mesopotamien. Die

Uberlieferung des messalianischen
kMa-

karios' Schriften, TU, IV, Hft. 1, 1941; R.
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Staats, Gregar von Nyssa und din

Messalianer. Patristische l'exte und Studien,

VIII. 1968; G. Salmon, Euchies. an. în

Smith-Wace. II. p. 258-261; E. Amman.

DTC, X, pt. I, 1928. col. 792-795; Cross,

Messatians, în ODCC, p. 906.

Eudoeia., Aelia

Eudoeia, soia împratului Teodosie II.

Socrate* ne informeazc Eudoeia a fost

fiica lui Leontius, sofist din Atena, iar

numele ei adevrat a fost Athenais. Dup
Chronicon* Pascale, este fiica lui

Heraclit, la moartea cruia fraii refuz

s-i acorde partea de motenire care îi

revenea. Ea pleac la Constanlinopol

pentru a-i cuta dreptatea. Acolo o im-

presioneaz într-atât pe împrteasa

l'ulcheria, încât îl convinge pe Teodosie

s o ia de soie. Cstoria a avut loc la

421. înainte de a se cstori a fost bo-

tezat de Attic, patriarhul Constan-

tinopolului. care îi d numele de Aelia

Eudoeia. în 423 a fost proclamat Au-

gusta. Face un pelerinaj la Ierusalim, de

unde aduce fragmente de moate al Sf.

tefan. Dup mai muli ani. a fost acuza-

t de infidelitate. Pleac în exil la Ieru-

salim, unde decedeaz în 460. Fotie*

apreciaz în mod deosebit lucrrile ei

poetice, dei, în realitate, valoarea lor

poetic este departe de a fi excepional.

De la ea au rmas urmtoarele; un poem

în cinstea lui Teodosie 11, celebrând vic-

toria împotriva perilor, o parafraz în

hexametri la Octateuh (primele opt cri

din Vechiul Testament), la Zaharia i

Daniel i un poem în trei cit» despre Sf.

Ciprian i Sf. Iustina. Zonaras menio-

neaz i prelucrarea scrierii lui Patriciu.

Cemones Homerici. în plan teologic,

Eudoeia l-a sprijinit pe Nestorie* împo-

triva lui Chirii* al Alexandriei.

Mignc. PG 85, 832-864. 84, 1194b; CPG

6020-6025; A. Ludwich, Eudociae. Procli. L.

Claudiani carminium graecorum reliquiae,

Leipzig, 1897, 13-114; M.F. Argles. Eudoeia

(4), Aelia, în Smith-Wace, II, p. 263-264; K.

Holum, The Theodosian Empresses. Ber-

keley. 1982; DHGE 15, 1336-1337. cu

bibliografie; U. Dionisi, Eudocie. în DECA,

I. p. 903; G. Rowekamp. Eudoeia, în LACL.

p. 205-206. cu bibliografie.

Eudoxiu

Eudoxiu (300-370), fost episcop de Con-

stantinopol între anii 360-370. De ori-

gine din Armenia. în timpul episcopatu-

lui lui Eustatie la Antiohia. el solicit de

la acesta preoia, între 324 i 331. Eus-

tatie îl examineaz i descoper c înv-

tura pe care o împrtea era nesn-

toas i refuz s-l hirotoneasc. Dup

depunerea din treapt de ctre arieni sau

eusebieni a lui Eustatie, Eudoxiu este

hirotonit i numit episcop de Gcrmani-

cia. la graniele dintre Siria. Cilicia i

Capadocia. Deine episcopatul în perioa-

da cea mai întunecat pentru Atanasie*.

Eudoxiu particip la sinodul de la An-

tiohia din 341 . Doctrina sa era pur arian,

el fiind ucenicul Ini Aetius*. prieten al

lui Eunomiu* i, în cele din urm, de-

venind conductorul anomoeiulor, care

susineau c Fiul era in mod necesar

deosebit de Tatl nu numai dup tîre, ci

i dup voin. Sinoadele care au urmat,

în 343 la Sardica i în 347 la Philipo-

polis, au formulat mrturisiri de credin

cu tendine puternic ariene. Acestea au

fost isclite de Eudoxiu. în 347, cînd

Leoniu de Antiohia se stinge din via.

Eudoxiu se afla în suita împratului în

Apus. Sub motiv c prezena lui era ne-

cesar la Germanicia, el vine la Antiohia

i. pretextând c este trimis de împrat

pentru a fi numit episcop de Antiohia.
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obine scaunul antiohiun, dei mult mai

îndrituii erau George de Laodiceea i
Marcu de Antiohia. Contient de fapta

sa. el îl trimite la împrat pe Asphalus,

pentru a-i obine aprobarea de numire.

Asphalus o primete, ins. între timp,

împratul primete veti din partea sino-

dului de la Ancyra, convocat pentru a

condamna erorile lui Eudoxiu. împratul

retrage scrisoarea de numire. Cu toate

acestea, Eudoxiu pornete un val de per-

secuii împotriva ortodocilor, llarie* de

Poitiers relateaz în termeni neechivoci

atitudinea de sfidare i îngâmfare a lui

Eudoxiu, care afirma c II cunoate pe

Dumnezeu tot aa cum Dumnezeu se

cunoate pe sine. Dei este condamnat la

sinodul de la Ancyra, Eudoxiu izbutete

s pun mâna pe scaunul patriarhal de la

Constant inopol, dup depunerea lui

Macedoniu. Cu ocazia sfinirii catedralei

Sf. Sofia. Eudoxiu propune alte înv-
turi eretice, ceea ce a cauzat nemulumire
în rândul asculttorilor. Evenimentul este

relatat de Socrate* (Ist bis., II, 43).

Pentru a-i menine influena, el îl hiro-

tonete pe Eunomiu episcop de Cy/ic.

sfâtuindu-l sa in ascuns doctrina sa în

faa ortodocilor din Cyzic. In cele din

urm, acesta încalc consimmântul, iar

locuitorii din Cyzic cer împratului des-

tituirea lui. Eudoxiu nu-l destituie, ci îl

sftuiete s se retrag. încercarea semi-

arienilor de a-l înltura pe Eudoxiu la

sinodul de la Lampsacus din 365 eu-
eaz. In pius. împratul Valens este bote-

zai de Eudoxiu, prin aceasta pecetluindu-se

legturile dintre împrat i patriarh.

Atanasie este salvat din cel de al cincilea

exil de ortodocii din Alexandria. In

timpul patriarhatului lui Eudoxiu i a

domniei lui Valens.ortodocii au avut una

din cele mai triste perioade din istoria

bisericeasc. Nu în zadar Fudoxiu a fost

numit 'cel mai ru dintre toi arienii"

(Baronius).

CPG, 3405-3410; C.RCaspari. Alte undneue

Quellen :w Ceschichie des Tmifsymbols und

derGloubânsregelChristim^ 1877, p. 176-

185; F. Diekamp, Doctrina Patrum, Mtinster,

1981 = ]Q07, p. 64 i urm.; M. Jugie, DTC,
V. 1913, col. 1484-1487; W.M. Sinet;. ,

Eudaxhts (2). art. in Smith-Wace, IT, p. 265-

267; M. Tetz, £wt/ar/ws-Fragmente, SP, 3,

TU. 78, Berlin. 1961, p. 314-323: Crose,

Eudoxius, în ODCC, p. 479; E. Cavalcanti.

Studi eunomiani. Roma, 1976, passim; M
Simonetti, La crisi ariana nel IV aecolo,

Roma, 1975. passim; idem. Eudoxe, în

DECA, I, p. 903-904; K.. Metzler, Eudoxius

von KonstantmopeL în LACL, p. 206.

Eugen de Ancyra

Eugen de Ancyra (sec. IV), diacon de

Ancyra, trimis de episcopul sd Marcel

pentru a inmâna Iui Atanasie o scrisoare,

coninând mrturisirea de credin a

comunitii cretine din Ancyra. Scrisoa-

rea dateaz din anul 371 i a fost trimis

ca justificare împotrivii atacurilor aduse

de Sf. Vasile* cel Marc.

PG. 18. 1302; CPG, 11, 2810; T. W. Davids,

Eugenius (42), art. în Smith-Wace, II, p. 275:

E. Prinzivalli, Eugene d'Ancyre, In DECA, 1,

p. 905; B. Windau, Eugenius von Ancyra, in

LACL, p. 206.

Eugen de Toledo

Eugen de Toledo, episcop de Toledo

(646-657). S-a nscut probabil la Toledo,

fiind got de origine. Pentru a evita nu-

mirea de episcop, se retrage la Saragcssa,

unde se ascunde printre mormintele mar-

tirilor. Este totui descoperit i numit

episcop de regele Chindasvvinthe. împo-

triva voinei episcopului Braulion, pe
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care Eugen 1-a slujit în calitate de arhidi-

acon. In timpul episcopatului su, s-au

inut la Toledo trei sinoade (653, 655,

656), prezidate de el, în care s-au abordat

teme de doctrin, relaia Biseric-stat,

tratamentul evreilor etc. Eugen a scris un

tratat scurt despre Sf. Treime care, din

nefericire, nu s-a pstrat. Acest tratat

urma s fie expediat Bisericii din Africa

i din Rsrit, expedierea fiind împiedi-

cat de puternice furtuni. Scrierile în

proz s-au pierdut. S-au pstrat versurile

sale. La solicitarea regelui Chindas-

wînthe, el revizuiete Hexaemeromd lui

Dracontius*. Eugen a fost i un muzician

abil, corectând cu mare îndemânare

cântarea bisericeasc din vremea sa.

Migne, PL, 87, 369-413; CPL, 1236; MGH
aud. ani., XIV, p. 27-287; Dîaz, p.196-204;

M. Manitius, Geschichte der lateinischen

Literator des Mitidaliers, I, Munchen, 191 1,

p. 194-197; J.G. Cazenove. Eugenius (27),

art. în Smith-Wace, II, p. 273-274; F. Rivera

Recio, San Eugenio de Toledo y su culta,

Toledo, 1963; G. Brent, Das lateinische

Epigramm, Munchen, 1968; M. Diazy Dfaz,

Eugene de Tolede, în DECA, I, p. 905-906;

B. Breilmann, Eugenius II. von Toledo, în

LACL, p. 207.

Eugippîs

Eugippius (455-535), scriitor cretin

latin, abate de Lucullanum, aezmânt
monahal în apropiere de NeapolL Nu se

cunoate cu certitudine originea sa. Se

crede c familia sa vine din regiunea

Aquileia, iar el a petrecut o vreme la

Lerini. Dup alte preri, el s-a nscut la

Cartagina i a venit la Roma împreun cu

familia. Se pare c a fost ucenicul Sf.

Severin de Noricum, a crui biografie o

scrie în jurul anului 5 1 1, i anume, Vitas.

Severini. Lui îi mai aparine o rânduial

monahal, intitulat Regula, care cuprin-

de un set de reguli pentru comunitatea

monahal Sf. Severin din Lucullanum

(azi, Pizzofalcone). Tot el a compus un

florilegiu din texte augustiniene Excer-

pta ex operibus s. Augiistini, care a circu-

lat în evul mediu.

Migne, PL 62, 549-1200; CPL, 676-678;

PLS 3, 1263; ed. crit. P. KnOlI, CSEL, IX, pt.

1-2, 1895-1896; K.K. Mierow, Eugippius

and the C/osing Years of the Province of

Noricum Ripense, în Classical Philology, X,

1915, p. 166-187; R. Noii (-E. Vetter),

Eugippius. Das Leben des heiligen Severin,

Berlin, 2 1963; F. Villegas i A. de Vogite,

Eugippiî Regula Viena, 1976 (CSEL 87);

I.G. Smith, Eugippius (I), art. în Smith-

Wace, 11, p. 275-276; Bardenhewer, V, p.

220-224; Altaner-Stuiber, 1980, p. 479-480,

cu bibliografie; V. Pavan, Eugippius, în

DECA, 1, p. 906-907, cu bibliografie; B.

Breilmann, Eugippius, în LACL, p. 207-208.

cu bibliografie.

Eulogiu de Alexandria sau

Evloghîe

Eulogiu sau Evloghie (m. 607), preot i
stare al mnstirii Deipara de la Antio-

hia i patriarh al Alexandriei, unul dintre

cei mai redutabili oponeni ai monofizi-

tismului. Este cunoscut ca fiind unul din-

tre principalii corespondeni ai lui Gri-

gorie* cel Mare, pe care 1-a cunoscut la

Constani nopol, înainte ca acesta s de-

vin episcop al Romei. Se pare c Eu-

logiu a inut i un sinod la Alexandria în

vederea rezolvrii disputei 'samarinene'

legat de textul din Deut. 18, 15: 'pro-

oroc ca i mine', unii susinând c este

vorba de losua, iar alii, Dositei*. Sino-

dul a decis împotriva ambelor preri

(Mansi IX, 1021). Fotie* menioneaz o

serie de lucrri ale Iul Eulogiu împotriva

novaienilor, a monofiziilor severieni i

teodosieni. Din lucrrile sale s-au pstrai
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doar fragmente i o omilie la Duminica

Floriilor.

Migne, PG, 86, 2939-2964, 2937-2964, omi-

lia la Duminica Floriilor: 2913- 2937; Fotie,

Bibliotk, cod. 182, 208, 280; L. Davidson i
C. Hole, Eulogius, art. în Smith-Wace, II, p.

283; Cayrt, II, p. 291; T. Orlandi, Eufoge

d'Aexandrie, în DECA, II, p. 908; G.

Rowekamp, Eulogius von Alexandrien, în

LACL, p. 208, cu bibliografie.

Eunapius

Eunapius (345/346-420), medic, profe-

sor de retoric i biograf neoplatonician.

S-a nscut la Sardica i a studiat sub

îndrumarea filosofului Chrysanthius la

coala Iui Jamblichus. La vârsta de 16 ani

merge la Atena unde frecventeaz timp

de cinci ani cursurile profesorului cretin

Proaeresius i ale altor profesori. Fotie*

îl prezint ca fiind un calomniator înrit

al cretinilor, inclusiv al lui Constantin.

Dup terminarea studiilor, revine la Sar-

dica, iar la îndemnul prietenului su Ori-

basius, continu lucrarea istoriografic a

lui Dexippus, Historika hypomnematay

în 14 cri, relatând istoria imperiului

roman de la anul 270 i pân în jurul anu-

lui 404. Din aceast lucrare s-au pstrat

câteva fragmente, cel mai cunoscut fiind

Peri presbeion (De legationibtts), în 396

scrie prima parte din lucrarea sa Bioi

sophLston (Vieile sofitilor), începând cu

Plotin i Profiriu i continuând cu pla-

tonicienii i retorii din vremea sa. El face

acest lucru în opoziie fa de scrierile

haghiografice cretine.

Migne, PG 113, 649-661; J.F. Boissonade, 2
voi. Amsterdam, 1822; R.J. Mozley, Euna-

pius, în Smith-Wace, II, p. 285-286; A.B.

Breebaart, Eunapius of Sardes and the

Writing of History, în Mnemosyne 32, 1979,

p. 360-375; E. Malaspina, Eunape de Sardes,

în DECA, I, p. 908-909, cu bibliografie.

Eunomiu de Cyzic

Eunomiu de Cyzic (m. 394), episcop

arian de Cyzic în Mysia, ucenic al lui

Aetius*, de la care a învat arta argu-

mentelor false, spre paguba lui, czând în

blasfemia învturii lui Arie i luptând

împotriva adevrului (Coman). Fiu al

unui fermier, îi câtig existena ca ste-

nograf. A fost hirotonit diacon de Eudo-

xiu al Antiohiei, iar în 360 ridicat la

treapta de episcop de Cyzic. Este alungat

de locuitorii din Cyzic, stui de discursu-

rile sale sofisticate, i pleac la.Constan-

tinopol, unde rmâne pe lâng Eudoxiu,

care era arhiepiscop. Dup moartea Iui

Aetius, devine conductorul anomeilor,

sect puternic antiortodox. Este exilat la

Mursa, în Panonia, i mai apoi pe insula

Naxos, pentru tulburarea Bisericilor i a

cetilor cu activitatea lui sectar. Des-

coperind c unii din ambelanii palatului

erau adepii lui Eunomiu, împratul Teo-

dosie îl exileaz la Halmyris, actuala lo-

calitate i lac Razelm, din Dobrogea, la

acea vreme Scythia Minor. Dup cuceri-

rea cetii Halmyris de ctre barbari, Eu-

nomiu este exilat la Cezareea Capado-

ciei, unde este primit foarte ru, deoarece

scrisese împotriva Sf. Vasile* cel Mare. I

se permite s se retrag la ferma sa nu-

mit Dacoroenoi sau Dacora, unde

moare în 394.

Eunomiu a scris numeroase lucrri, din

care au supravieuit puine. In mare parte

îns ele au provocat reacii dure din par-

tea unor mari personaliti ale Bisericii:

Didim* cel Orb, Grigorie* deNyssa, So-

fronie*, Apolinarie* de Laodiceea i Teo-

dor* de Mopsuestia. Cea mai de seam
lucrare a sa, intitulat Apologie, publi-

cat în 361, i al crei text s-a pstrat, a

provocat reacii dure din partea lui Didim

cel Orb, Vasile* cel Mare i Apolinarie.

Doctrina propus de el este un amestec

233



liUNOMIU DECYZIC

de idei neoplatonicicnc i aristotelice, cu

tendine nominaliste i raionaliste. Teo-

logia (ui este un fel de 'tehnologie'

(Quasten). Singurul nume al lui Dum-

nezeu este
ENenscut\ deoarece 'Nens-

cut' sau nenaterea este însi esena lui

Dumnezeu. Acest nume ne dâ posibili-

tatea s facem deosebire între Dumnezeu

i celelalte fpturi. Fiul este nscut i, ca

atare, este de o natur diferit de cea a

Tatlui. El este creat din nimic. Spre deo-

sebire de Arie, Eunomiu afirm câ

Hristos a fost adoptat ca Fiu al lui Dum-

nezeu dintru început i m\ ca rsplat

pentru virtuile sale. Dup aproximativ

12 ani, Eunomiu rspunde atacurilor Sf.

Vasile îndreptate împotriva Apologiei

sale, printr-o Apologie a apologiei* care

îns s-a pierdut. Exist îns extrase

bogate în scrierile lui Grigorie* deNyssa

contra lui Eunomiu. Urmeaz apoi o

Mrturisire de credina, scris în 383,

adresat împratului Teodosie. Aceast

lucrare s-a pstrat în întregime i a primit

replica Sf. Grigorie de Nyssa. Comen-

tariul su la Epistola ctre Romani s-a

pierdut. Corespondena lui Eunomiu nu-

mr aproximativ 40 de scrisori, adresate

unor persoane diferite. Filostorgiu* le

apreciaz în mod deosebit, pe când

Fotie* consider c Eunomiu nu a cunos-

cut stilul epistolar.

Doctrina lui Eunomiu este anomeic. El

susinea c exist doar o singur

Substan suprem care se opune tuturor

lucrurilor prin simplitatea ei. Substana

aceasta, pe care el o numea "Fiina nens-

cut' (ayevviiaia), este absolut inteligi-

bil: 'Dumnezeu nu tie despre propria

sa esen mai mult decât tim noi despre

aceasta. Aceast esen nu-i este cunos-

cut Lui mai mult, iar nou mai puin.

Ceea ce tim noi despre ea, acelai lucru

tie i El. i. iari, ceea ce tie El,

acelai lucru, fr deosebire, îl vei gsi i

în noi' (P.G'. 67. 473 B). Naterea Fiului

nu a avut loc îu natura divin, ci a fost

produs de Tatl, care i-a dat puterea de a

crea i prin care el se aseamn Tatlui.

Ca orice natere, i naterea Fiului tre-

buie s aib un început i, prin umare, un

sfârit. în plus, întrucât are un început i

un sfârit. Fiul nu poale ti asemenea

Tatlui. Din aceast pricin, nu se poate

vorbi în cazul Fiului nici de homousios i

nici de homoiousios. Pentru ca Cel ns-

cut s se asemene Celui nenscut în

esen* trebuie s înceteze a mai fi ns-

cut. Iar dac Tatl i Fiul trebuie s fie

egali, atunci i Fiul trebuie s fie nens-

cut, ceea ce ar fi. susine Eunomiu, îm-

potriva învturii despre generare i
subordonare, o astfel de generare sau

natere ar Fi imposibil. Cci ce oare ar

putea Absolutul nenscut .s-i dea Celui

nscut, dac nu ceea ce este nenseul!

Or, dac, aa cum înva Biserica, Fiul,

Care este nscut, ar fi de aceeai esen

cu Tatl care nate, atunci ar trebui s
existe în Dumnezeu un element nenâscut

i unul nscut. Esena Tatlui i esena

Fiului trebuie s fie cu desvârire nease-

mntoare. Iar dup cum esena lor este

neasemnâtoare, tot aa este i cunoa-

terea lor. Fiecare se cunoate aa cum

este i nu ca cellalt. Unul se cunoate pe

Sine ca nenscut iar cellalt se cunoate

ca nscut. Prin urmare, întrucât nu este

prta în niciun fel la esena Tatlui, care

este atunci relaia lui cu Dumnezeu i cui

ii datoreaz El originea? Eunomiu rs-

punde la aceast întrebare fcând dis-

tincie între esena sau fiina {ovaiot) Iui

Dumnezeu i energia {ivepyeia) sau pu-

terea Sa. întrucât esenei divine nu i se

poate atribui micarea i autocomuni-

carea, activitatea de chemare la existen

din nimic a tot ceea ce exist, trebuie

atribuit energiei divine, conceput ca

ceva separabil de 0£6tT| (dumnezeire).
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Dumnezeu poate fi numit Tat numai în

virtutea acestei energii (evepyeicx).

deoarece tot ceea ce exist a venit la

existen prin aceast energie. între fp-

turile create de aceast energie, primul

loc îl ocup Fiul, care devine instrumen-

tul creator al lumii. In aceast privin,se

poate spune c Fiul este asemenea Ta-

tlui. Mai exact spus. Fiul este asemenea

energiei Tatlui în msura în care El l-a

conferit demnitatea divin a puterii de a

crea. In aceasta const i deosebirea din-

tre Fiul i celelalte creaturi. El a tbst ns-
cut de Tatl, prin voina Sa, ca fiin

unic, prima i cea mai desvârit dintre

toate fiinele, ca instrument creator a tot

ceea ce exist.' Dumnezeu L-a creat

nemijlocit, în timp ce toate celelalte fp-
turi sunt create mijlocit prin El, prin Fiul.

Aceast învtur introduce un element

dual în esena lui Dumnezeu, întrucât

face deosebire între esena Sa i voina

Sa, prima fiind infinit i absolut, a

doua finit i mrginit la obiectele

finite. Printre fpturi le create de Fiul, pri-

ma este Duhul Sfan, ca instrument de

sfinire a sufletelor. Adevrata pietate nu

const în invocarea numelor sfinte sau în

ritualuri i simboluri, ci în exactitatea

învturii. Prin aceasta el îndemna la in-

diferen fa de cultul i tainele Bise-

ricii, învtura lui Eunomiu nu a avut un

impact mare i nu a dinuit ca atare. Ea

este important doar pentru faptul c i-a

stimulat pe Prinii capadocieni, care au

formulat doctrina despre Dumnezeu i
adevratele coordonate ale cunoaterii

lui Dumnezeu de ctre om.

Migne, PG 30, 835-868; C. H. G. Rettberg,

Marcelltana, Gâttingen, 1794 i urm.; J. D.

Mansi, 55. Conc. Colt. 3, 645-649; W.

Whiston, Eunomius' Apologetic against

which Basiî the Great wrote his Refutation.

Primitive Christianity Revived I. Landou.

1711, 1-30; E. Vcnables, Eunomim, art. în

Smith-Wace, n, 286-290; X. le Bachelet,

Eunomius, în DTC, 5, 1913, 1501-1514; K.

R. W. Klose, Geschichte unei Lehre des

Eunomius, Kiel, 1883; E. Cavalcanti, Studi

eunomiani, OCA 202, Rom. Pont. Inst.

Orientalium Studiorum, 1976; Altaner-Stui-

ber, 1980, p. 291,304,310; Bardenhewer, III,

137-140; Quasten, III. p. 306-309; I. G.

Coman, III, p. 479-482: E. Cavalcanti, Studi

Eunomiani, Roma, 1976; Irineu Sltineanul,

lisus Hristos sau Logosul inomenit. Vita teo-

logica et monastica, România cretin, 1998,

p. 57 i urm.; M. Simonetti, Eunomius de

Cyzique, în DECA, II, p. 909; T. Bohm,

Eunomius von Cyzicus, în LACL, p. 208-

209, cu bibliografie.

Eusebiene, Canoanele sau

Tabelele

Tabele (h-avoveg) sau liste concepute de

ctre Eusebiu* de Cezareea, pe baza Sec-

îunilor ammoniene*, prezente în manu-

scrisele cu cele patru Evanghelii, pentru

a ilustra paralelismul între diverse pasaje

corespunztoare ca idei sau coninut. S-a

crezut c seciunile ammoniene au fost

fcute de Ammoniu Saccas Se pare îns

c ele aparin tot lui Eusebiu. Tabelele

eusebiene erau puse Ia începutul sau la

sfâritul Evangheliilor în manuscrisele

greceti sau latineti, pân în sec. XIII,

având numere corespunztoare, scrise cu

cerneal roie pe margine. Uneori aceste

'tabele' erau elaborat iluminate. Eusebiu

explic modul de folosire a 'tabelelor'

sale în epistola ctre Carpinus.

Migne, PG, 22, 1275-1292; J. W. Burgon,

The Last Tweive Verses ofthe GospeJ aceor-

ding to St. Mark, 1871, p. 125-132; 295-312;

G. H. Gwilliam, The Ammonian Sec/ iom;

Eusehian Canons. and Harmonizing Tohles

in the Syriac Tetra-evangelium, în Studia

Biblica et Ecclesiastica, II, 1890, p. 241-272;

E. Nestle, Die eusebianische Evangelie-

Synopse, în Neue Zeitschrift, XIX, 1908, p.
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40-51; 93-1 14; 219-232; Bardenhewer, II, p.

198-202; Cross. Ammonian Sections* în

ODCC, p. 45; Idem, Eusebian Canons, în

ODCC. p. 481.

Eusebiu de Alexandria (Pseudo)

Presupus autor al unei colecii de 21 sau

22 de omilii scrise în greac, alctuit la

sfâritul sec. V i începutul sec. VI, dar

care s-a bucurat de larg rspândire în

latin i în diverse limbi orientale: ar-

mean, siriac. arab. Cine a fost autorul

acestei colecii, este greu de spus. Se

crede c ar fi una i aceeai persoan cu

Ioan Notarul, autorul unei Vîefi (Vita) a

lui Eusebiu, considerat ca succesor direct

al lui Chirii* al Alexandriei (m. 444) la

scaunul episcopal. Aceast presupunere

este greu de susinut, deoarece în lista

episcopilor pe scaunul Alexandriei nu

este cunoscut nici un Eusebiu înainte de

sec. XI. Analiza textual i descoperirea

unui papirus din sec. VI permit datarea

coleciei cu oarecare acuratee. Datorit

folosirii coleciei în mediul latin, aceasta

mai este cunoscut i sub denumirea de

'Eusebiu* Galul'. Colecia abordeaz

teme diverse; omilii la srbtori, contro-

verse cu pgânii i învturi ascetice sau

rspunsuri la întrebrile unui ucenic pe

nume Alexandru. Diverse omilii s-au

pstrat i în traducere armean, siriac

sau arab.

Migne, PG 86, 297-300 (viaa); omiliile:86,

3 1 3-536, 509-536; 6 1 , 733-738, 775-778; 62,

721-724; 64, 45-48 CPG, 5510-5533; BHG,

635-635z; J. de Soyres, Eusebim (7), art. în

Smilh-Wace, II, p. 307; DSp 4, col. 1686-

1687. cu bibliografie; G. Lafontaine, Les

homelies d'Evsebe d'Alexandrie, diss.,

Louvain, 1966: F. Nau, Notes sur diverses

homelies pseudepigraphiques el sur les oeu-

vres attribitees Eusebe d'Alexandrie...,

ROC, 13, 1908, p. 406-434; S.J. Voicu,

Eusebe, în DECA, I, p. 911-912, cu biblio-

grafie; B. Windau, Eusebius von Alexan-

drlen, în LACL, p. 209, cu bibliografie.

Eusebiu al Cezareei

Eusebiu al Cezareei (263-340), episcop

al Cezareei, supranumit 'Printele isto-

riei bisericeti'. S-a nscut la Cezareea.

loc unde a studiat i a îndeplinit întreaga

sa activitate intelectual i sacerdotal.

Cezareea s-a dezvoltat ca centru intelec-

tual sub îndrumarea lui Ori gen*, care a

activat aici peste 20 de ani, lsând în

urma sa o coal i o bibliotec bine

organizate. Eusebiu a crescut sub îndru-

marea spiritual a lui Parnfll*, care a aju-

tat i el la edificarea acestui centru de

cultur teologic. Eusebiu îi datoreaz

educaia sa tiinific i cultura acestui

mare magistru alexandrin. Este posibil

ca, datorit profundei sale admiraii fa
de acesta, el s fi adugat la numele su

•al lui PamfiT. Totodat, el îi cinstete

magistrul consemnându-i viaa i marti-

riul care a avut loc la 6 februarie 310, în

al aptelea an al persecuiei lui Diocle-

ian. De altfel, Eusebiu însui a scpat de

moarte, fugind la Tyr, i de acolo în Egipt,

în deertul theban. Se pare c Eusebiu a

fost ales episcop al Cezareei în anul 313,

când Biserica cretin dobândete statu-

tul de religio licita. Când Constantin cel

Mare ajunge la cârma imperiului (323), îi

va acorda lui Eusebiu, datorit admiraiei

fa de cultura i dorina sa de a studia,

favoruri speciale i condiii favorabile

pentru cercetare (Coman), bucurându-se

de mare trecere la curte. în lupta dez-

lnuit de erezia arian, Eusebiu adopt

o atitudine echivoc, susinând c pacea

poate fi realizat doar prin concesii teo-

logice i formule conciliante. Din cin-

stire fa de împratul Constantin, Eu-

sebiu subscrie i el formula niceean. De
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altfel, în scrisoarea ctre Biserica sa,

scris dup terminarea sinodului de la

Niceea, el afirm c a subscris formula

niceean homoousios ca fiind dorit de

împrat i conform cu tradiia Bisericii

din oraul su natal i de scaun. Ins
scrisoarea ctre Euphration îl prezint

ca arian convins. De aceea, nu este o sur-

priz c al a avut un rol decisiv în con-

damnarea lui Eustaiu* la sinodul de la

Antiohia (330), iar la cel din Tyr (335) s-a

manifestat ca adversar al lui Atanasie*

i, în cele din urm, la sinodul de la

Constantinopol (336) a contribuit i el la

condamnarea iui Marcel* de Ancyra. Se

crede c hotrârile împratului Cons-

tantin, îndreptate împotriva ortodoxiei,

au fost inspirate de Eusebiu. A decedat la

câiva ani dup Constantin în anul 339

sau 340.

Dei a fost un om de mare cultur, dup
cum remarc Fotie*, Eusebiu nu a avut

un stil agreabil sau strlucit, iar în pri-

vina caracterului a fost mediocru

(Puech). Cu toate acestea trebuie recu-

noscut c Eusebiu a lsat o oper care

uimete prin bogia informaiei, dove-

dind c a fost cunosctor al Sf. Scripturi,

al istoriei cretine i pgâne, al filosoflei,

geografiei, cronologiei, exegezei, filolo-

giei i paleografiei. Dac a dobândit

faim venic, a facut-o prin opera sa

istoric (Quasten).

a. Opere istorice. I . Cronica, una din pri-

mele sale lucrri pe care el o intituleaz:

Canoane cronologice i rezumatul isto-

riei universale a grecilor i a barbarilor.

Textul original al acestei lucrri nu s-a

pstrat. Avem îns o versiune în armean
a primei pri i una în latin, a prii a

doua, în traducerea lui leronim*. în

prima parte, el prezint istoria caldee-

nilor, asirienilor, evreilor, egiptenilor,

grecilor i romanilor. în partea a doua,

conceput ca o istorie sacr, pornete de

la naterea lui Avraam (2016/15 î.d.Hr.)

i urmrete marile evenimente pân la

anul 303 d. Hr. Traducerea latin este

bazat pe o revizuire a Cronicii i se

extinde dup anul 303 pân la al 20-lea

an de domnie a Iui Constantin cel Mare.

leronim continu aceast lucrare pân în

378, anul morii împratului Valens. 2.

Istoria bisericeasc este capodopera lui

Eusebiu i cuprinde, în zece cri, istoria

Bisericii de la întemeiere i pân la

înfrângerea lui Liciniu (324) i domnia

împratului Constantin. Scopul autorului

a fost s prezinte lista episcopilor aezai
în cele mai importante comuniti, în-

vtorii i autorii cretini, ereticii, pe-

deapsa divin asupra poporului iudeu,

persecuiile cretine, martirajele i victo-

ria final a cretinismului. 3. Martirii din

Palestina, o mrturie direct a suferin-

elor unor martiri în Palestina. Lucrarea a

supravieuit în dou versiuni. Una mai

scurt în greac, din care au supravieuit

câteva fragmente, anexat la cartea a

opta din Istoria bisericeasc i alta mai

lung, pstrat în totalitate în traducere

siriac. Sunt relatate persecuiile de sub

Diocleian i Maximin, pentru perioada

303-3 1
1

, când au suferit moarte martiric

un numr de 83 de martiri, între care i
Parnfil, dasclul lui Eusebiu. Numrul
martirilor a fost fr îndoial mult mai

mare decât cel reinut de Eusebiu.

b. Panegirice în cinstea împratului

Constantin cel Mare. I. Viaa lui Cons-

tantin, în patru cri, menit a fi un elo-

giu adus marelui împrat i de aceea cri-

tici le care i-au fost aduse de istoriografii

moderni nu sunt pe deplin îndreptite

(Quasten). 2. Ctre adunarea sfinilor.

Cuvântul împratului Constantin ctre

adunarea sfinilor, un apendice Ia cartea

a IV-a a Vieii Ivi Constantin. Este vorba

de o apologie a cretinismului. 3. Lau-

dele lui Constantin, cuprinde un panegi-
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ric. cu ocazia celei de a 30-a aniversri

de domnie a împratului Constantin, i

un tratat prezentat împratului cu ocazia

sfinirii Bisericii Sfântului Mormânt

(335).

c. Opere apologetice. 1. Introducere ge-

nerala elementar, este cea mai veche

lucrare apologetic a autorului, con-

ceput ca o introducere în Evanghelie,

scris înainte de a fi devenit episcop. 2.

Pregtirea evanghelic, în 15 cri,

scris în grecete, combate politeismul i

miturile obscure i interpretarea ale-

goric dat acestora de filosofii neopla-

tonicieni. Respinge ideea de destin i

oracolele pgîne. Preia ideile apolo-

geilor i îi acuz pe filosofi, în spe pe

Platou, de a fi preluat ideile lor de la

evrei. El abordeaz o metod istoric,

citând texte originale din operele pgâne.

Lucrarea s*a pstrat în întregime. 3.

Demonstraia evanghelic, în 20 de cri,

este o replic la acuzaiile venite din

partea evreilor, care susineau c cretinii

au acceptat iudaismul doar pentru a se

bucura de binecuvântrile fgduite po-

porului ales, fr îns a accepta obliga-

tivitatea legii. S-au pstrat primele 10

cri i un fragment din cartea a 15-a. 4.

Contra lui Hierack, Acesta a fost guver-

nator al Bithyniei i autor al unui tratat

polemic împotriva cretinilor în care

susinea superioritatea lui Apolloniu din

Tyana fa de lisus. Textul s-a pstrat în

întregime. 5. Contra lui Parfum repre-

zint un atac puternic împotriva filosofu-

lui neoplatonician Porfiriiu în 25 cri.

care a scris un tratat Contra cretinilor,

în 15 cri. Din nefericire, tratatul s-a

pierdut, pâstrându-se doar fragmente la

diferii autori cretini. 5. Teofania -

Artarea lui Dumnezeu este ultima

lucrare apologetic a lui Eusebiu, con-

ceput în 5 cri. Scris într-un limbaj

popular. îns cu mare art oratoric,

lucrarea trateaz despre manifestarea

Logosului în crearea universului, în con-

servarea Iui i în sufletul uman, sublini-

ind nevoia de mântuire i împlinirea ei

final în Hristos. Cartea a patra arat

împlinirea profeiilor Vechiului Testa-

ment, iar a cincea, respinge nebunia

ipotezelor care vad în Hristos un vrjitor,

iar în ucenicii si nite îneltori. Textul

s-a pstrat "într-o traducere greoaie în

limba siriac. Din textul original mai

exist doar câteva fragmente.

d. Opere biblice i exegetice. I . La cere-

rea expres a împratului Constantin,

Eusebiu se va îngriji, împreun cu Pam-

fil, de scrierea a 50 de exemplare ale

Sfintei Scripturi pentru bisericile din

Constantinopol. In acest sens, Eusebiu

reproduce coloana a cincea din Hexapla

lui Origen. adic textul Septuagintei,

pstrând pe margini i alte redri alterna-

tive. 2. Canoane/e evanghelice, inspirate

dup concordanele sau seciunile evan-

ghelice ale lui Ammoniu de Alexandria,

reprezint o încercare de punere în para-

lel a textelor evanghelice, în funcie de

versetele comune ale celor patru Evan-

ghelii. Sistemul a fost preluat în tradiia

biblic siriac, fiind cunoscut sub denu-

mirea de Canoanele eusehiene sau Sec-

iunile eusebiene. 3. Onotnastikon sau Dic-

ionar al locurilor din Biblie cuprinde, în

ordine alfabetic, lista locurilor din Bi-

blie, fiecare cu o descriere geografic i

istoric i funcia sau rolul pe care îl avea

în vremea lui Eusebiu. Lucrarea a fost

scris la sugestia lui Paulin din yr, i se

pstreaz în greac i latin. 4. Întrebri

i rspunsuri evanghelice, în dou pri,

prima parte, adresat lui tefan, abor-

deaz discrepanele prezente în relatrile

despre copilria lui lisus, i a doua, adre-

sat unui oarecare Marin, trateaz pro-

blema discrepanelor privind începu-

turile evangheliilor, sfâritul acestora i
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problema învierii. Din aceast lucrare s-au

pstrat frragmente în greac i siriac 5.

Comentariu la 'Psalmi i Comentariu Ia

hain, din primul exist fragmente care

sugereaz c este vorba de o lucrare de

mari proporii. Al doilea comentariu a

fost descoperit ca notie marginale într-un

manuscris din Florena, i dezvluie o

puternic dependen a autorului de

comentariul io Isaia al lui Origen. La

aceste lucrri se mai adaug un tratat

privind Poligamia i morile familii ale

Patriarhilor i Despre Pati, ambele sunt

pierdute.

e. Opere dogmatice- I . Apologia Iui Ori-

gen, încheiat dup moartea lui Pamfil.

Cinci dintre cele ase cri au fosî scrise de

Pamfil. pe când se aflu în închisoare. Din

nefericire, cea mai mare parte a lucrrii

s-a pierdut. Pierderea este regretabil,

deoarece apologia cuprindea rspunsuri

la acuzaiile aduse lui Origen de ctre

Metodic* i ali scriitori cretini. 2. Con-

tra lui Marcel este u aprare a poziiei

ariene în faa atacurilor i acuzelor aduse

de Marcel* de Ancyra, în dou cârti.

Pruna carte este o respingere a atacurilor

lui Marcel, iar a doua, o acuz pe care

Eusebiu o aduce lui MarceL în sensul c
învaturile sale sunt cele ale ereticilor

Sabelie* i Pavel* de Samosata. Ambele

cri exist. 3. Despre teologia biseri-

ceasca este o respingere detaliat a lui

Marcel. Teologia propus de Eusebiu

este un avansat subordinaionism (Quas-

len). Lucrarea s-a pstrat în întregime.

f. Opera oratoric cuprinde o serie de

predici i discursuri inute fie în prezena

împratului, fie cu diverse alte ocazii: la

sfinirea bisericii din Tyr\ Panegiric al

martirilor din Antiohia.

g. Corespondena, {ar îndoial vast, s-a

pierdut, cu excepia a trei scrisori.

Aceast situaie se datoreaz, probabil.

faptului c Eusebiu nu Ie-a adunai într-un

volum. Scrisorile care s-au pstrat sunt

incluse în diverse tratate: cea ctre

Flaccillus se afl la începutul tratatului

Despre teologia bisericeasca; cea ctre

Carpianus este pus ca introducere la

Canoanele evanghelice, iar a treia, ctre

poporul clin Cezareea Ia încheierea sino-

dului de la Niceea, a fost pus de ctre

Atanasie. ca aprare a sa. Ia stritul

lucrrii în sprijinul definiiei niceene De
decrelis Nicaene Synodi.

Teologia irinitar a lui Eusebiu fluctuea-

z între Origen i arianism. El propune

temeiurile doctrinare origeniste privind

esena divin. Dei a acceptat formula

niceean de homoousios, el o respinge ca

fiind nebiblic, schimbând totui formu-

la arian: iul este creat din nimic' cu

"Fiul este nscut din voina i puterea de

negrit i de neîneles ale Tatlui 7

, iar Sf.

Duh este creaia Tatlui i lucreaz

numai asupra sfinilor. In hristologie, el

susine c Logosul a venit în lume, din

dragoste fat de oameni, ca s slujeasc

voinei Tatlui, dar El nu s-a fcut ma-

terie i carne, ci a rmas ca înainte lâng

Tatl, neschimbându-i esena i nepier-

zând ceea ce era propriu naturii Sale.

Lanurile trupului nu I-au fost obstacol i

El nu a czut din dumnezeire. Logosul

nu i-a pierdut puterea i prezena Sa

într-un loc unde se afla vasul Su uman,

adic, trupul, care nu-l împiedica s se

afle i în celelalte pri ale universului.

Fiind i împlinind toate în lume. El era în

acelai timp cu Tatl.

Migne. PG 19-24; nou ediie critic în Die

griec/iischen christlichen Schriftsteller, 8

voi.. Leipzig, (1902-1956), editate de I. A.

Meikel. T Mommsen, E. Klostermann i alii;

H. J. Lawlor, Eusehiana. Essays on the

Ecclesiastical History of Eusebius, New
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York, 1912; A. Cameron-S.G. Hali, Euse-

bius, Life of Constantine, introd. trad. în

englez i comentariu, Oxford, Clarendon

Press, 1999; J. Stevenson, Studies in

Eusebius, 1929: D. S. Wallace-Hadrill.

Eusebius ofCaesarea, 1 960; H. Berkhof Die

Theologie des Eusebius von Caesarea,

Amsterdam, 1939; B. Altaner, Augustlnus

und Eusehios von Kaisareia. Bine quellenkri-

tische Uritersuchung, BZ 44, 1955, 1-6; G.

Ricciotti, Lefonti storiche del/e persecutione

diocleziana, Orpheus, I, 1954, p. 59-67; H.

Dârries, Das Selhslzeugnis Kaiser Kons-

tantins, GBttingen, 1954, p. 129-161; K. M.

Setton, Christian Atlitttde towards the

Emperor in the Fourth Century, Especiaily as

shown in Addresses to the Emperor, New

York. 1941, 46-54; Gl. Chestnut, The First

Christian Histories. Eusebius, Socrates,

Sozomen, Theodoret. Evagrius, Th. H., 46,

Paris, 1977; McQueen R. Grant, Eusebius as

Church Historian, Oxford, 1980; G. G.

Stnescu, Eusehiu al Cezareei, Cluj, 1940; I.

G. Coman. Eusehiu al Cezareei i Ieronim

despre Origen, art. în S.T., XII, 1960, ,
nr. 9-

10, p. 595-626; Idem, Chipul iui Origen dup

Eusebiu ai Cezareei Pamfii i Ieronim,

Glasul Bisericii. XIX. 1960. nr. 11-12, p.

916-927; Idem, UtUisation des Stromates de

Clement d'Alexandrie par Eusebe de Cesuree

dans la Preparation Evangefique, Sonder-

druck aus Oberlieferunggeschichtliche

Untersucluing.en, Herausgegeben von Franz

Paschke, Texte und Untersuchungen. Bd.

125, Akademie Verlag, Berlin, 1981, p. 1 15-

134; Idem, Patrologie, 1956, p. 153-159;

Idem, 111, p. 482-518; H. Strutwolf, Trinitdts-

fheologie und Christoiogie des Eusebivs von

Caesarea, GOttingen, 1999; Altaner-Stuiber,

1980, p. 93, 217-224, 360, 399; J. B. Light-

foot, Eusebius ofCaesarea, art. în Smith-

Wace. I!, p. 308-348; Cross. Eusebius, ari. în

ODCC, p. 481; Quasten, Patrotogy, IU, p.

309-345, cu bibliografie bogat; C. Curi

Eusebe de Casarea în DECA, II, p. 912-918;

J. Ulrich, Eusebius von Casarea, în LACL, p.

209-214, cu bibliografie.

Eusebiu de Cremona

Eusebiu s-a nscut la Cremona la

mijlocul sec. IV. Ajuns Ia Roma, intr în

cercul Fericitului Ieronim*, devenindu-i

discipol. Rmâne în compania sa, înso-

indu-1 în Palestina. în contextul contro-

versei pe care Ieronim o are cu Rufin,

Eusebiu este de partea magistrului su,

Ieronim i-a dedicat comentariile sale la

Ieremia i la Evanghelia dup Matei. La

solicitarea lui Ieronim face o cltorie în

Dalmaia, iar de acolo se întoarce la Ro-

ma. Este hirotonit preot. Se stinge din

via la Cremona- De la el s-a pstrat o

scrisoare adresat lui Chirii.

0. Guenther, Cullectio Avellana, CSEL 35,

1, p. 113-115 (epist. nr. 49); CPL 1602; D.

Gorce, în DHGE 15, 1460-1462; S. Ra-

benich, Hieronymus und sein Kreis, Stuttgarl,

1992; L. Datrino, Eusebe de Cremone, în

DECA, II. p. 918; B. DUmler, Eusebivs von

Cremona, în LACL, p. 214.

Eusebiu de Doryleum

Eusebiu de Doryleum (sec.V), episcop

de Doryleum In Frigia. Prima persoan

cunoscut în istoria bisericeasc care,

laic fund, l-a înfruntat pe Nestorie* în

timpul predicii pe care acesta a inut-o la

Constantinopol i în care nega calitatea

de Theotokos a Fecioarei Mria. In 448

este numit episcop de Doryleum. In

aceast calitate, el îl înfrunt i pe Euti-

hie* pentru a fi direcionat învtura lui

Chirii* spre monofizitism. întrucât refu-

z s ia cuvântul în favoarea lui Eutihie

la sinodul de la Efes din 449, este depus

din treapt i apoi încarcerat. Izbutete s
fuaâ i se retrage la Roma. Se prezint la

sinodul de la Calcedon din 451, care îl

reabiliteaz. Numele lui Eusebiu mai apa-

re pe o cerere adresat, în 452, împratu-

lui Marcian, prin care susinea reabili-
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tarea lui Flavian. De Ia aceast dat nu se

mai cunoate nimic despre acest mare

aprtor al ortodoxiei. întrucât lucrrile

sale sunt strâns legate de controversa hris-

tologic, ele se afl în actele sinodului.

Migne. PG 84, 581-583; CPG, 1H, 5940-

5944; Libellus ad Flavianum et synodurn,

ACO 2, 1,1, 100 i urni.; ep. ad imperatores,

ACO 2, I, 66 i urm.; Libellus ad concilium

Chalcedonense, ACO 2, I, 2, 8 i urm. (204

i urm); Libellus appellationis as Leonem

papam, ACO 2, 2, l, 79-81; C. Gore,

Eusebius (34), art. în Smith-Wace, II, p. 356-

358; DTC, 5, col. 1532-1537; M. Simonetti,

Eusebe. în DEC A, I, p. 918; S. MUlIer-Abels,

Eusebius von Doryleunu în LACL, p. 215. cu

bibliografie.

Eusebiu de Emesa
Eusebiu de Emesa (300-359), episcop de

Emesa (Homs), exeget biblic i ucenic al

lui Eusebiu* de Cezareea. S-a nscut Ia

Edessa, limba sa matern fiind siriaca.

Este trimis s învee greaca. Primul su
profesor de studii biblice a fost episcopul

arian Patrofil de Scythopolis. Dornic s
adânceasc studiul biblic, merge la An-

tiohia i apoi la Alexandria unde studiaz

i filosofia. Se împrietenete cu George,

viitor episcop de Laodiceeai adept al lui

Arie. în anul 340, când sinodul arian de

la Antiohia îl alege episcop pe seama

scaunului din Alexandria, el declin

aceast ofert» contient fiind c acolo

era dorit Atanasie*. La scurt vreme dup
acest refuz, este numit episcop la Emesa

(Homs), capitala Feniciei libaneze, unde

înc mai dinuia cultul soarelui. Locui-

torii de aici nu-1 primesc pe motiv c nu

doreau un episcop erudit. Se retrage la

George din Laodiceea care îl aduce la

Antiohia. La intervenia patriarhului este

pus pe scaunul Emesei. A decedat în anul

359, fiind înmormântat la Antiohia. le-

ronim îl numete 'purttorul de stindard

al gruprii ariene'. Cu toate acestea, dei
Eusebiu a fost antiniceean, el nu a îm-

prtit prerile arienilor pe care le atac

în scrierile sale. Eusebiu a fost un scriitor

de mare talent. El a scris o serie de lu-

crri, dintre care cele mai de seam sunt:

Contra iudeilor, Contra pgânilor. Con-

tra novaienilor, un Comentariu la Gala-

teni, Omilii asupra Evangheliilor i, se

pare dou tratate Contra marcioniilor i
a maniheilor. Pe lâng acestea, au fost

identificate 30 de discursuri i fragmente

în greac, siriaca i armean i un tratat

Despre pocin, transmis între apocri-

fele Sf Vasile*. Din comentariile la Ga-
latent i Facere s-au pstrat doar câteva

fragmente în greac, iar în armean din

alte scrieri exegetice.

Migne, PG 86, 1, 509-562: Orationes sacrae

et fragmenta; PG 24, 1047-1208; R.

Devreese, Les anciens commenîateurs grecs

de l'Octatevque et des Rois, S. I., 201 , Citta

del Vaticano. 1959, p. 105-122; E. M.
Buytaert. L 'heritage litteraire d'Eusehe

d'Emese. Etude critique ei hisiorique. Textes,

Bibi. du Mus. 24, Louvain, 1949; I. G. Co-

man, III, p. 522-524; Quasten, Patrology, III,

p. 348-351, cu bibliografie; Cross, Eusebius,

art. în ODCC, p. 481-482; Altaner-Stuiber,

1980, p. 224-225; M. Simonetti, Eusebe

d'Emese, în DECA, I, p. 919; S. Miiller-

Abels, Eusebius von Emessa, în LACL, p.

215-216, cu bibliografie.

Eusebiu Galul

Denumire dat unei colecii de omilii

realizat în Galia, cuprinzând materiale

din diveri autori latini: Ciprian*, Nova-

ian*, Ambrozie*, Augustin* etc. Auto-

rul acestei culegeri de omilii este necu-

noscut. Se crede c realizarea culegerii a

avut loc în sec. VII. Omiliile sunt aran-

jate în ordinea srbtorilor anului litur-
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gic, cu omilii intercalate la diveri mar-

tiri i sfini. în aceste omilii nu este vorba

de o abordare exegetic a Sfintei Scrip-

turi, ci de aplicarea ei moral i practic

în via.

CPL, 966; CCL, 101,101 A. 101 IB; M. Si-

monetti. Eusebe ie Gaidois* în DECA„ I, p.

919-920; C. Kasper, Eusebius Galiicanus, în

LACL, p. 216, cu bibliografie.

Eusebiu de Heracleea

A fost episcop de Heracleea Pontica în

Byihinia i a participat la sinodul ecu-

menic de la Efes din 431. fiind unul din-

tre semnatarii condamnrii lui Nestorie*.

De la el a rmas doar o omilie, care s-a

pstrat numai in traducere etiopiana.

Autorul îi exprim, în termeni voalai,

bucuria c Nestorie a fost condamnat.

Mansi, IV, 1307; A. Dillmann. Chresfomatia

Aethiopica, Lipsae, 1866, p. 102-103 (ed.

nou: E. Littmann, Berlin. 1950, Darmstadt,

1968); S. Grebault, Traduction de la versiorr

ethiopienne d'une homeiie d'Eusebe, âvque

d'Hcradee, ROC, 16. 19! 1, p. 424-425;

CPG, 6143; L. Davidson, Eusebius (43), art.

în Smith-Wace, II, p. 359; Bardenhewer. IV.

p. 200; F. Scorza Barcelona, Eusebe d'He-

raclee, în DECA, I, p. 920; P. Bruns,

Eusebius van Heraklea, în LACL. p. 2 16.

Eusebiu de Laodiceea

Eusebiu de Laodiceea (in. 270), episcop

de laodiceea în Syria Prima. S-a nscut

la Alexandria, unde a fost hirotonit dia-

con. Se distinge în timpul persecuiei îm-

pratului Valerian din 257, când Dio-

nisie*, patriarhul Alexandriei a fost silit

s prseasc cetatea. In absena acestu-

ia, Eusebiu se îngrijete de comunitatea

alexandrin, protejându-i pe cretini de

persecuie i înmormântând martirii. Un

lucru asemntor îl face în timpul rz-

boiului civil din Alexandria, care a urmat

morii împratului Valerian (259). Pentru

faptele sale, el a fost cinstit în mod deo-

sebit de Dionisie. îl reprezint pe Dioni-

sie, care era bolnav, la sinodul de la An-

tiohia din 264, unde s-a ridicat problema

lui Pavel* de Samosata. întrucât scaunul

episcopal de la Laodiceea rmsese va-

cant, locuitorii oraului îl aleg pe Euse-

biu, dei acesta nu voise s accepte epis-

copatul, împotriva voinei sale, el este

hirotonit episcop i înscunat. In calitate

de episcop, particip la sinodul din 269,

care îl condamn i îl depune din treapt

pe Pavel de Samosata.

Eusebiu de Cezareea, Ist bis., VII, 11, 3-26,

32, 5-21, SCh 41, ed. G. Bardy, p. 179-186.

223-231; Tillemont, IV, p. 304; E. Venables.

Eusebius (48), ari. în Smith-Wace, II, p. 359;

M. Spinelli, Eusebe de Laodicee, în DECA,

I, p- 920.

Eusebiu de Milano

Eusebiu de Milano (m. 462), episcop de

Milano, grec de origine, dup cum aflm

din epigrama pe care Ennodiu*, episcop

de Pavia, i-o adreseaz. A activat mai

întâi ca diacon Ia Milano, iar în 449 a fost

hirotonit episcop. Eusebiu organizeaz,

la cererea lui Leon cel Mare, un sinod

provincial în 449, unde s-a discutat scri-

soarea papii Leon cel Mare, ctre Fla-

vian, patriarhul de Constantinopol, în

care acesta îi expune punctul su de

vedere în problema lui Eutihie*. Sinodul

are aprecieri pozitive referitoare la epis-

tola lui Leon, dup cum aflm din scri-

soarea de rspuns pe care Eusebiu o tri-

mite papii. Totodat, Eusebiu s-a preocu-

pat de reconstruirea bisericilor, care au

fost distruse de invadatorii huni, condui

de Attila (452).
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Dup informaia lui Ghenadie*, Eusebiu

a scris câteva (ratate scurte: De cruci

Domini mysterio et apostolorum, prae-

cipueque Petri constania... dar care s-au

pierdut.

Migne. PL 54, 945-950 (ep. 97): Mansi. Vf,

141; CPU 1656; C. Hole. Eusebius (56), art.

în Smith-Wace, II, p. 360: B. MoreL în

DHGE, 15, 1466; L. Dattrino, Emite de

Milan* în DECA, I, p. 920; B. DUmler,

Eusebius von Maiiand, în LACL, p. 216.

Eusebiu de Nicomidia
Eusebiu de Nicomidia (m. 342), episcop

de Nicomidia, conductor al gruprii

ariene in prima parte a sec. IV. ucenic al

lui Lucian* de Antiohia i coleg al lui

Arie*. A fost fcut episcop Ia Beryt, iar

de acolo strmutat la Nicomidia. Apro-

piat al curii imperiale, bucurându-se de

favoruri înalte din partea împrtesei

Constania, sora lui Constantin i soia

lui Licinius. Se altur gruprii ariene,

dup ce Arie a fost depus de Alexandru*,

patriarhul Alexandriei. Datorit influen-

ei pe care a avut-o la curte, el transform

criza arian din criz local în una uni-

versal, a întregii Biserici. Particip la Si-

nodul ecumenic de la Niceea, unde pre-

zint un crez care a fost respins ca 'blas-

femie*. Dei a isclit formula niceean,

el devine conductor al unei grupri arie-

ne extremiste, cunoscut ca gruparea eu-

sebieniloi\ ca reacie împotriva hot-

rârilor de la Niceea. Datorit relaiilor cu

Liciniu i împotrivirii sale fa de hot-

rârile niceene. împratul Constantin îl

exileaz în Gal ia. Este rechemat la inter-

venia împrtesei Constania. Izbutete

s obin depunerea lui Eustatie* la sino-

dul din Antiohia (330). a lui Atanasie*.

la cel din Tyr (335) i a lui Marcel*, la

cel din Ancyra (336). în 337 îl boteaz pe

împratul Constantin, iar la sfâritul anu-

lui 338 este adus de la Nicomidia pe

scaunul patriarhal din Constantinopol,

devenit capitala imperiului. Se stinge din

via la sfâritul anului 34 1 sau începutul

anului 342, înainte de a muri, el a reînno-

dat legturile cu goii, hirotonindu-l ca

episcop pe Ulfila*. De la el a rmas o

serie de scrisori adresate lui Paulin din

Tyr, Arie, Atanasie i episcopilor care au

participat Ia Sinodul de la Niceea (325).

A. Lichtenstein, Eusebius von Nikomedien.

Versuch einer Darsteilung seiner Pcr-

sonfichkeit imd seines Lebens unter beson-

derer Berileksichtigung seiner Fuhrerschaft

im arianischen Strette, Halle, 1903, HefeJe-

Leclcrcq, Histoire des conciies* I, Paris,

1907, 639-647; G. Bardy, Recherches sur

Lucien d'Antioche et son ecole. Paris, 3936;

M. Wiles, Allitudes to Arius in ihe Arian

Confroversy: Arianism ajier Arius, ed. de

M.R. Barnes, D.H. Williams, Edinburgh,

1993, p. 31-43; H. R. Reynolds, Eusebius of

Nicomedia, art. în Smith-Wace, II, p. 360-

367; CS. Bareille, Eusebe de Nîcomedie, art.

în DTC. 5. 1939, 1539-1552; Quasten,

ratrclogy, III, p. 190-193; Cross, Ettsebius,

art. în ODCC, p. 482; Ch. Kannengiesser,

Eusebe de Nicomedie, în DECA, II, p. 920-

922; T. Btthm, Eusebius von Nikomedien, în

LACUp. 216-217.

Eusebiu Scolasticul

Autorul unui poem în patru cri, intitulat

Gaianis, în care este descris revolta lui

Gaianas, comandant got, împotriva îm-

pratului Arcadie, în anul 399. Eusebiu a

fost martor ocular al acestei revolte, pe

care o descrie cu patos. Textul este im-

portant mai ales pentru înelegerea eveni-

mentelor vremii.

Socrate. Ist, bis,, VI, 6; Nichifor, Ist. bis.,

XII, 6; E. VcnabEes, Eusebius (134). art. în

Smith-Wace, II, p. 379.
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Eusebiu de Tesalonic

Eusebiu de Tesalonic, episcop de Tesa-

lonic în jurul anului 600. Este autorul

unei Scrisori ctre clugrul Andrei i a

Zece cri împotriva erorilor lui Andrei

clugrul, dar care, din nefericire, s-au

pierdut. Grigorie* cel Mare îi adreseaz

lui Eusebiu dou scrisori, una cu caracter

disciplinar, în 593, iar alta, pentru a înl-

tura falsul pe care clugrul Andrei,

aparintor sectei aphtartodoceilor, l-a

fcut în scrisoarea pe care Eusebiu i-o

adresase, cât i în rspunsul su. Falsul a

fost descoperit cu uurin nu numai da-

torit erorilor doctrinare, ci i pentru c
textul fusese redactat în greac, limb pe

care Grigorie, dup propria sa mrtu-

risire, nu o cunotea. Chiar dac nu cu-

noatem coninutul scrierilor lui Eusebiu,

din informaiile pstrate aflm c stilul

lui era simplu i clar, suficient de pur, dar

nu fr judecat.

Fotie, Bibliotk 162; Migne, 103. p. 151;

W.M. Sinclair, Eusebius (86), art. în Smith-

Wace, II, p. 373-374; G. Ladocsi, Eusebe de

Thessatonique, în DEC A, I, p. 923.

Eusebiu de Vercelli

Eusebiu de Vercelli (m. 371), primul

episcop de Vercelli, sprijinitor al ortodo-

xiei niceene în timpul controversei ariene

(354-364). Originar din Sardinia. întru-

cât a refuzat condamnarea Sf. Atanasie*,

Eusebiu este exilat de Sinodul de la Mi-

lano din 355 la Scythopolis în Palestina

i apoi la Thebaida în Egipt. Dup elibe-

rarea lui în 362, particip în acelai an la

Sinodul de la Alexandria. De aici pleac

la Antiohia, unde dezaprob conduita

prietenului su Lucifer* de Cagliari, care

tindea s intensifice conflictul cu arienii

din acea cetate. în drumul de întoarcere

spre Vercelli, el se întâlnete ia Sirmium

(Panonia) cu Germinius, reprezentant al

arienilor moderai. Revenit în Italia, se

altur lui Ilarie* în încercarea nereuit

a acestuia de a-l înltura din scaun pe

Auxeniu*, episcop arian de Milano.

Lui Eusebiu de Vercelli îi este atribuit

traducerea Comentariului la Psalmi al lui

Eusebiu* de Cezareea, lucrare care s-a

pierdut. De la el s-au pstrat dou scri-

sori, una în legtur cu Sinodul de la Mi-

lano, iar alta, din perioada exilului su de

la Scythopolis, adresat credincioilor

si din Vercelli. Recent s-a descoperit c
o parte din corpusul pseudo-atanaâian, i

anume crile I-VIII, cunoscut sub denu-

mirea de De Trinitate, i-ar aparine

(Quasten 11, 33 i IV, 63-64). La Vercelli

se pstreaz vestitul Codex Vercellensis,

care conine o traducere în latin a

Evangheliilor, anterioar celei fcute de

Ieronim*.

Eusebiu de Vercelli nu a fost un mare

teolog, dar s-a impus ca mare politician

capabil s intervin în momente de

rscruce pentru Biseric.

Migne, PL 12, 959-968; 62, 237-286; CCL 9.

1-205, 451-479; F. Savio, Gli antichi vescovi

d'Jtaliaftno al 1300, Piemont Torino, 1 899,

p. 412-420, 514-554; J.LI. Davis, Eusebius

(93), art. în Smith-Wace, II, p. 374-375; E.

Crovella, S. Eusebio de Vercelli, Vercelli,

1960; M. Capelliono, Storia di S. Eusebio di

Vercelli e spiritualit del suo cenobio nelia

Chiesa del IV secolo. Roma, 1971; L.

Dattrino, // De Trinitate pseudoatanosiano,

Roma, 1976; Bardenhewer, III, p. 486-487;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 366 i urm.; Cross,

Eusebius, art. în ODCC, p. 482, cu biblio-

grafie; Quasten, Patrology, IV, p. 62-64, CU

bibliografie; L. Dattrino, Eusebe de Verceil,

în DECA, I, p. 923; B. DUmler, Eusebius von

Vercelli, în LACL, p. 217-218, cu biblio-

grafie.
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Eustaiu de Antiohia sau

Eustatie

Eustaiu de Antiohia sau Eustatie, epis-

cop de Antiohia, unul din cei mai de

seam aprtori ai credinei ortodoxe la

Sinodul 1 ecumenic de la Niceea (325).

S-a nscut la Side în Pamfilia. A fost mai

întâi episop la Bereea în Siria, iar în

323/324, a fost chemat ca arhiepiscop al

Antiohiei. Intr în conflict cu Eusebiu*

de Cezareea, pe care îi acuz c îi favo-

rizeaz pe arieni. în urma unor uneltiri la

curte i a depunerii lui din treapt la sino-

dul arian de la Antiohia din 326, sub

acuza de sabelianism, împratul Con-

stantin îl trimite în exil la Trajanopolis în

Tracia, în anul 330. S-a stins din via
înainte de 337, când împratul Con-

staniu a rechemat din exil pe toi epis-

copii exilai.

Ieronim* ne informeaz c Eustaiu a

scris mai multe lucrri împotriva arie-

nilor din care menioneaz: De anima.

De engastrimyiho adversum Origenem

sau Despre vrjitoarea din Endora împo-

triva lui Orîgen, singurul tratat care s-a

pstrat în totalitate, i mai mu\te scrisori

Cea mai important lucrare pare a fi fost

Adversus arianos, din care s-au pstrat

fragmente în antologia lui Evloghie de

Alexandria, Doctrina Patrum de incar-

nat ione Verbi, la Ioan* Damasch inul,

Facundus* de Hermiane i papa Ghe-

lasie. Este vorba de o respingere a con-

cepiei filosofice, în special platoniciene,

privind relaia dintre suflet i trup. în car-

tea a doua a aceluiai tratat, respinge în-

vtura arian care susinea c Logosul

i-a asumat trup omenesc, îns fr suflet

omenesc. Fragmentele existente afirm,

fr echivoc, divinitatea deplin i ome-
nitatea deplin a lui Hristos. De altfel, în

hristologie, Eustaiu este primul care

propune o hristologie a Logosului-Om,

opus Logosului-Sarx, care ar fi permis

interpretri ariene de felul celei menio-
nate mai sus. Prin formula Logos-Om.
Eustaiu face distincie clar între cele

dou naturi în Hristos. Cât privete

Omilia hristologic în cinstea lui Lazr.

a Mriei i a Martei, Comentariul ia

Hexaemeron i Liturghia Sf Eustatie,

toate sunt neautentice.

Migne, PG 18, 675-704; CPG II, 3350-3390;

E. Klostermann, Orrgenes, Eustathios von

Antiochien imd Gregar von Nyssa iiber die

Hexe von Endor, KT 83, Bonn-Berlin, 1912,

p. 1 6-62; F. Cavallera, Sancti Eustathii episc

Antioch. in Lazarum. Mariani et Martham
homilia christologica. Paris, L905. Ediie

nou critic de M. Spanneut, Recherches sur

ies ecrits d'Enstathe d'Antioche, avec ime

âdition nouvelte des fragments dogmatiques

et exegetiqnes, Lille, 1948; F. Scheidweiler,

Die Fragmente des Eustathhis von Antiochia,

BZ, 43, 1955, p. 73-85; R. V. Sellers.

Eustathîus of Antioch and his Place in the

Early History of Christian Doctriney Cam-

bridgeT 1928; E. Venables, Eustathîus of
Antioch (3), art. în Smith-Wace, II, p. 382-

383; Bardenhewer, III, p, 230-237; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 274, 309 i urm.; Quasten,

Palrology, III, p. 302-306, cu bibliografie; I.

G. Coman. III, p. 476-477: Cross, Eustathius,

art. în ODCC, p. 483; M. Simonetti, Eustathe

d'Antioche, în DECA, II, p. 924; T. Fuhrcr,

Eustathius von Antiochien, în LACL, p. 218-

219, cu bibliografie.

Eustaiu de Epiphaneia

Eustaiu de Epiphaneia (sec. V), autor al

unei Cronici care a prezentat istoria din

cele mai vechi timpuri i pân în al 12-lea

an al domniei lui Anastasie (502-503).

Firul relatrii se întrerupe cu descrierea

distrugerii oraului Amida de ctre peri,

sub conducerea regelui Cabades, ceea ce

îi face pe cercettori s cread c autorul

nu a putut termina lucrarea, probabil
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datorit morii neateptate. Dei cronica

s-a pierdut, informaii despre ea avem la

Evagrie Scolasticul, care o descrie în ter-

meni elogioi. Un inventar al Bibliotecii

de la Patmos din 1201. menioneaz pre-

zena unui manuscris al acestei cronici.

Evagrie, Ist. bis., , 9; II, 1 5; III, 29, 37; V, 24;

Migne PG, 86. 2, 2841; loan Malalas, în

Migne PG, 97, 589 C; G. Mtlller, FHG. IV,

Paris, 185 l.p. 138-142; L. Dindorf, Histonci

ereeci minores, !, Leipzig, 1870, p. 353-363;

J. Bidez, L. Parmentier, The Ecclesiasticat

Htstory of Evagrius with ihe Scholia,

London. 1898 (fragmente); M.F. Argles,

Eustathius (57), art. în Smith-Wace, 11. p.

391-392; M. E. Colonna, Gli storici bizanti-

ni dai IVsecolo alXVsecolo, I, Napoli 1956.

p 44.45; G. Garite, Eustathe d' Epiphanie, m

DHGE, 16, 24-26; A. Labate, Eustathe

d'Epiphanie, în DECA, 1, p. 925; C. Schulze.

Eustathius von Epiphania, in LACL, p. 219,

cu bibliografie.

Eustaiu Monahul sau Eustatie

Eustaiu sau Eustatie (sec. VI), monah

ortodox, cunoscut ca autor al unui tratat

hristologic adresat lui Timotei Scolas-

ticul, intitulat: Epistula ad Timotheum

scholasticum de duabus naturis, în care

combate erorile lui Sever. Se parec el a

aparinut epocii lui Justinian.

Migne, PG, 86, 901-942; P. Allen, în CCG

19, 41 1-447; Mai, Vel. Script. Nov., VII, 277;

E Venables, Eustathius Monachus (46), art.

în Smith-Wace, II, p. 391; J. Gribomont,

Eustathe, în DECA. 1, p. 924; M. Puz.cha,

Eustathius der Mbnch (Theodoulus), in

LACL, p. 219-220.

Eustaiu de Sebastia

Eustaiu de Sebastia sau Eustatie de

Sevastia (300-280), episcop de Sebastia

(azi, Siwas). S-a nscut în Cezareea

Capadociei, tatl su, Eulalie, fiind epis-

cop de Sebastia (?). Educaia i-a Scut-o

la Alexandria, sub îndrumarea lui Arie*,

fiind considerat, de Sf. Vasile* cel Mare.

cel mai autentic ucenic al acestuia.

Probabil din aceast pricin, Eustaiu a

oscilat toat viaa între ortodoxia m-

ceean i arianism. Revine la Antiohia,

unde îi este refuzat hirotonia din pricina

vederilor sale ariene. A fost hirotonit,

totui, de Eulalie de Cezareea, care îns

îl suspend curând dup hirotonie pe mo-

tiv c nu purta vemintele clericale. De la

Antiohia merge la Cezareea, unde este

hirotonit de Hermogene, episcop orto-

dox, în urma unei vagi mrturisiri de cre-

din ortodox. Dup decesul lui Her-

mogene. Eustaiu pleac la Constanti-

nopol, unde intr în slujba lui Eusebiu.

devenind corifeu al partidei ariene, dup

cum aflm de la Sf. Vasile. Eusebiu îl de-

pune din treapt pentru motive nespecifi-

cate cu claritate. Pleac din nou la Ce-

zareea i se ataeaz episcopului de aici,

Dianius, care era mai degrab iubitor de

pace, decât cunosctor al ortodoxiei.

ederea lui Eusebiu aici este învluit în

tcere. îi este atribuit totui argumentul

teologic conceput împreun cu Vasile*

de Ancyra i Aetius*. în pofida relaiilor

apropiate dintre cei trei, Eustatie com-

ploteaz împreun cu Vasile pentru a-1

înltura pe Aetius. în aceast perioada,

împreun cu prietenul su Aerius, Eus-

taiu pune temeliile monahismului ceno-

bitic în Armenia. Se spune c Vasile a

vizitat aezmântul lor monahal i a fost

impresionat de viaa auster pe care o

ducea Eustaiu i ceilali vieuitori. El

însui va întemeia, dup exemplul lor, un

aezmânt monahal împreun cu fratele

su Grigorie*. Au existat i schimburi de

vizite prieteneti între cei doi, însoite de

lungi dezbateri teologice.
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In jurul anului 357, Eustaiu este numit

episcop de Sebaste, spre marea suprare

a prietenului su Aerius, care se consi-

dera îndreptit s ocupe acest scaun

episcopal. Pentru a-1 împca, Eustaiu îl

hirotonete preot i îl numete adminis-

trator al unui azil pentru sraci. In cali-

tatea de episcop, ei particip Ia sinodul

semiarian de la Ancyra, convocat de

George de Laodiceea în 358, pentru a

discuta rspândirea alarmant a anomoe-

nilor. In compania Iui Vasile* de Ancyra

i Eleusius de Cyzic, el condamn doc-

trina anomoenilor, homousian i afirm
homoiousianismul. La sinodul de la

Seleucia, inut în 359, Eustaiu ocup un

loc proeminent i face parte din grupul

celor zece ierarhi care merg la Constan-

tinopol pentru a raporta împratului

Constantius rezultatul la care s-a ajuns.

In acelai an, Eustaiu devine conduc-

torul partidei semiarienc, împotriva arie-

nilor, dar i a ortodocilor niceeni. în

364, la sinodul de Ia Lampsacus, în tim-

pul împratul arian Valens, el se raliaz

gruprii semiariene. Nemulumit de ho-

trârile luate i de refuzul acestora de a

intra în comuniune cu Eudoxiu. Valens îi

amendeaz i îi exileaz. Pentru a scpa
de pedeaps, semiarienii trimit o dele-

gaie la împratul Valentinian i papa

Liberiu, din care fcea parte i Eustaiu.

Valentinian fiind plecat în Galia, Liberiu

refuz sâ-i primeasc. Pentru a-i primi,

papa le cere în scris s-i afirme credina

niceean, acetia fac acest lucru, ins nu

menioneaz nimic despre noua erezie

macedonian. împotriva Duhului Sfânt.

care luase fiin i ai crei promotori erau

chiar membrii delegaiei. Papa îi pri-

mete i le d scrisori, confirmând comu-

niunea dintre Biserica de Apus i cea de

Rsrit. Dup primirea acceptului papii.

delegaia lui Eustaiu merge în Sicii ia,

unde convoac un sinod i, pe baza scri-

sorilor papale, primete i din partea

acestora recunoatere. Din nou nu se

menioneaz erezia macedonian. Astfel,

Eustaiu i ceilali membri ai delegaiei

revin cu scrisori de recunoatere a orto-

doxiei lor i ca episcopi de drept. Ei se

grbesc s in un sinod la Tarsus pentru

a-i consolida poziia i unirea cu Bise-

rica din Apus. Intre timp, Valens, sub

influena soiei sale, se boteaz i accep-

t crezul arian. In consecin, el interzice

sinodul i îi exileaz din nou pe toi epis-

copii care fuseser exilai de Constanîu

i reprimii de Julian, printre ei fiind i
Eustaiu. Acesta, pentru a-i salva scau-

nul, semneaz din nou crezul homoiou-

sian de la Cyzic, prin care se nega i
divinitatea Duhului Sfânt. Ridicarea la

treapta de episcop a Sf. Vasile a fost pri-

mit de Eustatie cu mare bucurie. El îi

ofer sprijinul, trimiându-i noului ales

persoane care s-l sprijine în activitatea

sa. în realitate, dup cum va descoperi

Sf Vasile, acetia erau doar spioni i per-

soane ruvoitoare care îi rstlmceau
cuvintele. Rspândirea arianismului i
ajungerea la putere a arienilor, îi d Iui

Eustaiu o nou ocazie de a subscrie

acestei erezii, fcând concesii umilitoare,

în acelai timp, sporete i ura acestuia

fa de Vasile cel Mare, ur care îl va

însoi pân Ia moarte (aprox. 380). în lo-

cul lui, scaunul episcopal de Sebastia va

fi ocupat de Petru, fratele Sf. Vasile cel

Mare.

De la Eustatie nu au rmas nici un fel de

scrieri. Prerile sale se fac simite în

diverse scrieri ale capadocienilor sau la

pseudo-Macarie.

E. Venables, Eustathius (4), art. în Smith-

Wace, II, p. 383-387; DHGE, 16, 26-33;

Dict. Sp., 4, 1708-1712; D. Amand, L'Ascese

monastiqae du Saint Basil, Paris, 1949; J,

Gribomont, Eusthate le Philosophe et Ies

voyages du feime Basile de Câsaree, RHE,
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1959. p. 115-124: Idem, Basile et te

monachisme enthoustaste, Irenikon, 53,

1980; Idem, Eusthate de Sebaste* în DECA,
1, p. 925-926; J. Pauli OSB. Eustathius von

Sebaste* în LACL, p. 220, cu bibliografie.

Eustratie de Constantinopol

Eustratie de Constantinopol (sec. VI).

preot grec Ia Constantinopol, contempo-

ran al patriarhului I -.utili ie* i autor al

unei lucrri, citat sub diverse titluri: De
Vita functorum sttu sau De vitafuncto-

rum ammis sau De stotu animarwn post

mortenu care trateaz despre starea

sufletelor dup moarte. Dintr-un alt

tratat, De anima et angelis, s-au pstrat

doar fragmente. Importana acestor lu-

crri rezid mai ales în fragmentele citate

din ali autori; Efrem* irul, Vasile* cel

Mare, Grigorie* de Nazianz, Grigorie*

de Nyssa, Metodiu* de Olimp, Ipolit*

Romanul, loan* Hrisostom i Pseudo-

Dionisie*. I i mai este atribuit i un elogiu

adresat patriarhului Eutihie de Constan-

tinopol (m. 582).

V/ta Eutych.. Migne, PG, 86, 2273-2390; L.

A Maci, De tttriusque Ecctesiae occidentalis

atque orientalis perpetua in dogmate de pur-

gatorio consenione* Romae, 1655, p. 319-

580; CPG, 7520-7523; W.M. Sinclair,

Evstratius (5), art. în Smith-Wace. II, p. 394:

G. Beck, Kirche vnd theologische Litera/w

im byzantinischen Reich, Miinchen, 1959, p.

410-41 1 ; Dict. Sp. 4, 1718-1719; S.J. Voicu,

Eustrate de Constantinapte* în DECA, I, p.

926; S. MOlier-Abels, Eustratius von Kom-

tantinopel. în LACL, p. 220-22

1

Euthalius sau Euthalie

Euthalius sau Euthalie (sec. IV sau V),

diacon în Alexandria, biblicist. Aceasta

este singura informaie exact pe care o

deinem despre Euthalius. Pentru a

înelege contribuia sa la studiul biblic,

trebuie s ne amintim c, la început, dup
cum putem deduce din vechile manu-

scrise, crile Noului Testament nu erau

împrite în diviziunile cu care ne-am

obinuit. Aceste diviziuni au aprut din

nevoia de a putea folosi mai cu uurin
textul sacru. Primul care a fcut acest lu-

cru în cazul Evangheliilor a fost Euse-

biu* de Cezareea. De aceea, Euthalius nu

a fost nici primul, dar nici ultimul intere-

sat de uurarea folosirii textului scriptu-

ristic.

Euthalius a împrit în versete, capitole i

pericope textul epistolelor pauline, epis-

tolele soborniceti i Faptele Apostolilor.

Este posibil ca el s fi cunoscut Canonul

Iui Eusebiu* i a urmat aceeai metod i

pentru textele pe care le-am menionat.

Prologul lui Euthalius la epistolele pau-

line are anexat un text, intitulat: Marty-

rium Pauli* despre care se crede c da-

teaz din sec. IV. Nu se poate îns afirma

cu exactitate dac autorul acestui text

este unul i acelai cu Euthalius. La fel,

plasarea Iui Euthalius în sec. VII nu

poate fi susinut.

Migne, PG, 85, 627-790; PG 10, 1549-1558;

CPG, 3640-3642; J.-A. Robinson, Eutha-

/iana. Cambridge. 1895; H. von Soden, Die

Schriften des Neuen Testaments* L I, Berlin,

1902; A. Vardanian, Euthalius' Werke.

Utitersitchurfgen und Texte* Kritische

Ausgabe der altarmenischen Schriftstellern

und Uberzetzungen 3, I, Wien, 1930; L.C.

Willard, A Criticai Study of the Euthaliun

Apparatus\ (Diss, Yale Univ.), 1970, Ann

Arbor, Michîgan. 1971; Cross, Euthalius, în

ODCC, p. 483-484, cu bibliografie:

M.G.Bianco, Euthalius, în DECA. I, p. 927,

cu bibliografie; T. Fuhrer, Euthalius* în

LACL, p. 221.
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Euthalius de Sulei

Episcop de Sulei, a nu fi confundai cu
diaconul Euthalius*, editorul de texte

noutestamentare. Episcopul Euthalius

este cunoscut datorit mrturisirii sale în

care îi afirm credina rinitar i hristo-

logic, acceptând totodat i primele

cinci sinoade ecumenice care avuseser
loc. In acelai timp, respinge acordul

(homologio) redactat împotriva Sf.

Maxim* Mrturisitorul de grefierul Ioan,

declarând, c a subscris acest acord din

imprudent.

CPG, 7742; H. von Soden, DieSchriften des

Neuen Tesiarnents, I, I. GSttingen, ed. a 2-a,

1911, p. 637-682; A. Boscolo, La Sardegna
byzant'ma et altoghtdicale, Sassari, 1978, p.

52-53; D. Stiernon, Euthalius de Sulei, în

DECA, p. 927.

Eutherie de Tyana

Eutherie de Tyana (sec. V), episcop de
Tyana (azi, Kilise-Hisar sau Okuzlu-

Hisar la o deprtare de 6 km de Bor),

susintor i aprtor al lui Nestorie* i
unul din conductorii gruprii nestoriene

la sinodul III ecumenic de la Efes (431).

Face parte din grupul episcopilor care au

cerut amânarea începerii sinodului pân
la venirea lui Ioan* de Antiohia. Isc-

lete apelul pe care Mestorie îl adreseaz
împratului dup încheierea sinodului,

numele lui aflându-se i pe actele sino-

dului întrunit de Ioan de Antiohia dup
sosirea sa târzie la Efes, care îl condamn
pe Chirii* i îl achit pe Nestorie. în

pofida condamnrii sale de ctre sinodul

de la Efes, el rmâne un campion neîndu-

plecat al nestorienilor, atrgându-i

atenia lui Ioan, care fcea parte din ta-

bra moderat a nestorienilor, s nu în-

cheie pace cu Chirii. Dup reconcilierea

dintre cei doi, el îi scrie lui Ioan, admo-

nestându-l pentru inconsecvena sa i
pentru faptul c i-a trdat prietenii, nu-

mindu-l luda. în cele din urm, Eutherie

a fost exilat la Scythopolis i de acolo Ja

Tyr, unde se stinge din via. Data morii

nu este cunoscuta.

Lucrarea sa principal, Confutationes

quarandum propositionum. amintit de

el în scrisoarea ctre Ioan de Antiohia, s-a

pstrat printre scrierile Sf. Atanasie* i
ale lui Teodoret* de Cyr. Coninutul

acestei lucrri trdeaz spiritul raionalist

nestorian. Autorul critic în special pro-

poziiile care cuprind învtura despre o
Persoan în Hristos i comunicarea însu-

irilor - communicatio idiomatum. S-au

pstrat i cinci scrisori în traducere la-

tin, adresate lui Ioan de Antiohia,

Heladie din Tars, Alexandru de Hiera-

polis i Teodoret din Cyr.

Migne, PG, 28, 1337-1394; 84. 681-685,

726-731. 815-826; CPG, 6147-6153; J. L.

Schultze i J. A. Noesselt, Theodoreius

Opera omnia V, Halle, 1 774, 1

1

1
3-

1

1 74; G.

Ficker, Eutherius von Tyana E/n Beitrag iur

Geschichte des ephesinischen Konzils vom
Jahre 431, Leipzig, 1908, p. 18 i urm.; T. W.

Davids, Eutherius, art. în Smith-Wace, II, p.

397-398; Altaner-Stuiber, 1980, p. 338;

Quasten, Patrofogy, III, p. 519-521; D.

Stiernon. Eutherius de Tyana, în DECA, I. p.

927; T. Fuhrer, Eutherius von Tyana, în

LACL,p. 221-222.

Eutihie sau Eutyches

Eutihie sau Eutyches (378-454), ereziarh

cretin. A fost arhimandrit la o mnstire
de lâng Constantinopol, unde a trit

timp de 70 de ani, dup propriile sale

informaii, din care peste 30 de ani a con-

dus mnstirea. A fost una din persoa-

nele apropiate Sf. Chirii* din Alexandria,

iar prin intermediul unui eunuc, pe nume
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Chrysaphius. s-a bucurat de trecere la

curtea imperial a lui Teodosie II. Sincer,

îns neiniiat în subtilitile teologiei, el

s-a dedicat trup i suflet luptei împotriva

nestorianismului i a aprrii ortodoxiei.

Solicitând prea mult anumite nuane ale

doctrinei hristologice, el ajunge s for-

muleze o hristologie eretic, amestecând

cele dou firi sau naturi ale lui Hristos.

Teodoret* i Eusebiu* de Doryleum

atrag atenia asupra aseriunilor greite

ale lui Eutihie. în 448 patriahul Flavian

convoac un sinod la Constantinopol

pentru a discuta o serie de probleme ivite

în relaiile dintre mitropolitul din Sardica

i doi episcopi sufragani ai si. Aflându-se

la sinodul din 448, Eusebiu atrage atenia

asupra erorilor doctrinare svârite de

ctre Eutihie, care, spunea el, 'a defimat

Sfinii Prini i pe el însui, om care nu

fusese niciodat suspectat de erezie
1

,

adugând totodat c era pregtit s-l

acuze ca nefiind vrednic s poarte nu-

mele de ortodox i c era necredincios

fa de credina ortodox. Flavian a as-

cultat documentul prezentat de Eusebiu

cu uimire i îi cere acestuia s discute în

particular cu Eutihie. Eusebiu îi rspunde

c a fcut acest lucru în calitate de pri-

eten, îns Eutihie nu a renunat la înv-
tura sa i. în consecin, acesta trebuia

chemat în faa sinodului care s îi cear

s renune la ideile sale i în acest fel s
previn rspândirea infeciei. Convocat

s se prezinte în faa sinodului, Eutihie

refuz pe motiv c a fcut legmânt s nu

prseasc mnstirea niciodat. în ceea

ce privete doctrina propovduit de el,

Eutihie afirm c "el cinstete o singur

natur a lui Dumnezeu întrupat i
înomenit\ subliniind c nu a putut gsi

nicieri în scrierile Prinilor c 'Domnul

nostru lisus Hristos subsist în dou
Persoane unite într-un singur ipostas i

de aceea o astfel de învtur nu poate fi

acceptat, întrucât nu este cuprins în

Sfânta Scriptur'. Ca atare, dup credina

sa, 'Cel ce S-a nscut din Fecioara Mria

a fost Dumnezeu adevrat i om ade-

vrat, îns trupul Su nu era de aceeai

natur sau substan cu al nostru'. în cele

din urm, Eutihie se prezint la sinod

însoit de un mare numr de clugri i

soldai care s-l apere. Disputa din sinod

a fost aprins. Refuzând s accepte în-

vtura formulat la sinoadele de la

Niceea i Constantinopol, care afirma

clar cele dou naturi, divin i uman, în

Hristos, Eutihie a fost condamnat. El

face apel la împrat i la papa Leon. In

cele din urm, Teodosie II convoac un

sinod la Efes în 449, sub conducerea lui

Dioscor*, patriarhul Alexandriei. Sino-

dul, cunoscut sub denumirea de Latroci-

nhtm sau Sinodul tâlhresc, îl reabi-

liteaz pe Eutihie, considerat victim, iar

Flavian este condamnat ca opresor. Papa

Leon nu a participat la sinod, îns a tri-

mis vestitul lui Tomos ctre împratul

Teodosie II, condamnându-l pe Eutihie.

Tomosul a fost prezentat la sinod i pus

în raft. tar a fi luat în considerare.

Acesta a fost momentul în care credina

ortodox din Rsrit a primit o lovitur

puternic, prin scindarea în fraciuni

ecclesiastice, din care nu i-a mai putut

reveni. Egiptul, Tracia i Palestina s-au

raliat lui Dioscor, iar Siria, Pontul Asia i

Roma au protestat împotriva modului în

care a fost tratat Flavian i a achitrii lui

Eutihie. Dioscor îl excomunic pe Leon,

iar la rândul su, acesta îl excomunic pe

Dioscor. Moartea neateptat a lui Teo-

dosie II readuce lucrurile pe fgaul nor-

mal. Marcian, noul împrat, accept con-

vocarea unui sinod ecumenic care s reia

în discuie întreaga disput. Sinodul este

inut la Calcedon în 451, iar învturile

eretice susinute de ctre Eutihie i Nes-

torie sunt condamnate. Prin faptul c a
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susinutc în Hristos au existat înainte de
întrupare dou naturi, divin i uman,
iar dup întrupare numai una singur,

Eutihie devine adevratul fondator al

ereziei monofizite. Eutihie i Dioscorau

fost exilai împreun cu toi susintorii

lor, iar scrierile eutihiene au fost arse.

Migne, PG 84, 854-856; PL 54, 714-717;

AC0 2, I, 1.90-96, 152 i urm., 177 i urm.;

E. Schwartz, Der Prozess des Eutyches, în

Sb. (Bayr.) Jhrg, 1929. Hft.5 - texte cu note i
comentarii; R. Draguet, La Christologie

d'Eufyches d'apres Ies Actes du Synode de

Flavien (448), în Byzantion, VI, 1931, p.

441-457; A. Grillmeier, SJ., -H. Bacht, S.J.,

<ed), Das Konzii von Chalkedon, I,

WUrzburg, 1951. p. 229-242; J.M. Fuller,

Eutyches, art. în Smith-Wace, II, p. 404-412;

Cross, Eutyches, art. tn ODCC, p. 484;

DHGE, 16, col. 87-91, cu bibliografie; M,
Jugie, Eittyches et eutychianisme

r în DTC, V,

1913, col, 1582-1609, cu bibliografie; A. Di

Berardino, Eutyches, în DECA, I, p. 929-

930; P. Bruns, Eutvches, în LACL, p. 222-

223.

Eutihie de Constantinopol

Eutihie de Constantinopol (512-582),

patriarh de Constantinopol. S-a nscut la

Theium în Frigia. Tatl su, Alexandru, a

fost general sub Belizarie. A fost educat

la Constantinopol sau Augustopolis,

cetate episcopal din Frigia, sub îndru-

marea bunicului su, Isihie. îmbrac
haina monahal la Arnasea la vârsta de

30 de ani. Este trimis ca reprezentant al

episcopului de Amasea pentru a participa

la sinodul de la Constantinopol. Aici se

impune prin cunotinele teologice i inu-

ta sa deosebit. Mennas. patriarhul de

Constantinopol, este impresionat de el i
îl prezint clericilor de la Constantinopol

ca urma al su. Eutihie îl impresioneaz

i pe împratul Justinian, care îl numete

patriarh dup moartea Iui Mennas, sur-

venit înainte de încheierea sinodului.

Eutihie îl invit pe Vigilius s participe la

sinod, întrucât aici urma s discute pro-

blema celor Trei Capitole. Acesta îns se

scuz, motivând c este bolnav. Eutihie

prezideaz sinodul care are loc în 553. în

565, Eutihie este depus de Justinian,

deoarece îl criticase pentru atitudinea sa

favorabil fa de doctrinele aphtarto-

doceilor, pe care le considera ca fiind

incompatibile cu învtura Sfintei

Scripturi. Eutihie a fost arestat în timpul

Sf. Liturghii, judecat sumar pe temeiul

unor acuze total neîntemeiate (c folosea

pomezi, c mânca mese alese i c se

ruga prea mult), i trimis în exil pe insu-

la Principus în Propont. De acolo va fi

transferat Ia mnstirea sa de metanie din

Amasea. Rmâne aici pân dup moartea

lui Justinian. La cererea insistent a po-

porului i clerului, dup trecerea Ia cele

venice a lui Ioan Scolasticul, numit de

Justinian în locul su ca patriarh, împ-
ratul Justin II, urmaul la tron al împra-
tului Justinian, îl readuce pe scaunul pa-

triarhal din Constantinopol. Spre sfâri-

tul vieii sale. Eutihie scrie o scurt lu-

crare despre starea trupului dup înviere,

susinând c în aceast stare trupul este

mai fin decât aerul i nu poate fi pipit.

Lucrarea a stârnit reacii imediate din

partea diaconului Grigorie, apocrisiarh

papal la Constantinopol, mai târziu, papa

Grigorie* cel Mare, care a fcut uz în

argumentarea sa de versetul din Luca 24,

39. întrucât disputa dintre cei doi tindea

s se înteeasc i pentru a-i pune capt,

împratul Tiberiu poruncete arderea

lucrrii. De la Eutihie ne-a rmas, ca

motenire literar, scrisoarea ctre papa

Vigiliu. o omilie despre Sf. Euharistie i
un tratat De differentia naturae et

hyposlaseos, în armean. De la el s-a mai

pstrat i prima pecete cunoscut, folosit
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de ctre patriarhul de Constantinopol.

Viaa lui Eutihie a fost scris de ctre

unul dintre ucenicii si. preotul Eustratie,

între anii 582-602.

Mansi, IX, 186; Migne, PL.69, 63; PG, 86 [I,

2390-2406. 2273-2390; Gnimel, Regestes, I,

244-249, 260-263; P. Anannian. L'opuscvlo

di Eutichio, patrîarca di Constantinopoii

sulIo Distinzione de/lo natura e delfa per-

sona\ Armeniaca, Melanges d'6tudes arme-

niennes, Venezia, 1969. p. 316-382; BHG.

657; CPG. 6937-6940; DHGE, 16, 94-95; V.

Laurent, Le corpus des sceaitx de l'Empire

byzanlin, V, I, Paris, 1963, p. 3n, n.l; S.S.

AreySatyan, Le Livre des etres ' et la ques-

tion de Vappartenance de deux lettres dog-

matiques anciennes, în REArm 18. 1984, p.

23-32; W.M Sinclair, Eutychius (18), ari. în

Smith-Wace, II. p. 414-416; D. Stiernon,

Eutychius de Constantinople, în DECA, I. p.

930; F.R. Gahbauer OSB, Eutychius von

Kons/antmopei în LACL, p. 223, cu biblio-

grafie.

Fu tropi ii

Eutropiu, scriitor i preot din Galia care a

trit spre sfâritul sec. IV i începutul

sec. V, de origine din nord-estul Peninsulei

Iberice, probabil contemporan i prieten

al lui Paul in* de Nola. Ghenadie* îl

menioneaz, datorit celor dou scrisori

pe care el le adreseaz unor tinere, mai

exact lui Cerasia i surorii ei, care au

îmbriat împreun viaa monahal i, în

consecin, au fost dezmotenite de p-
rini. Scrierile sale au fost atribuite mult

vreme altor autori, printre care i Iero-

nim*. în prezent, ele au fost reconstituite

într-un corp de ctre J. Madoz. Cele dou
scrisori despre care vorbete Ghenadie

sunt: Epistula de condemnanda haeredi-

tate i Epistula de vera circumcisione.

Mai exist o a treia scrisoare, adresat lot

Cerasiei, Epistula de perfecto homine.

inclus între scrierile lui Ieronim i
Maxim* de Turin, i un tratat De simili-

tudine carnis peccatU atribuit lui Pacian*

de Barcellona. Din aceste scrieri ne pu-

tem da seama c Eutropiu a avut o larg

cultur filosofic i literar, temeinice

cunotine teologice, scripturistice i a

cunoscut îndeaproape viaa ascetic.

Migne, PL, 30, 45-50, 75-104, 188-210;

Idem, 57, 933-958; Idem, PLS, I, 529-556 i
1746-1747; CPL, 565-567; S. A. Bennett,

Eutropius (21), art. în Smith-Wace, II, p.

403-404; J. Mandoz, Herencia literaria del

presbyter EtUropio, EE, 16, 1942, p. 27-54; P.

Courcelle, Un nouveau trite d'Eutrope,

prqtre aquiiain, vers Van 400, REAN 56,

1954, p. 377-390; Quasten, PatroJogy, IV. p.

507-509; M. Diaz y Diaz, Eutrope le pretre,

în DECA, I, p. 928; H.S. Eymann OSB,

Eutropius, Presbyter, în LACL, p. 222, cu

bibliografie.

Eutropiu de Valencia

Eutropiu de Valencia, episcop de Valen-

cia, Spania, la sfâritul sec. VI. înainte de

a fi ales episcop, a fost stare al mn-
stirii Servitanum, despre al crei loc nu

se tie nimic, dar care a fost întemeiat

de Donat, clugr african, refugiat din

pricina invaziei barbare în Africa de

Nord. Eutropiu a fost urmaul acestuia la

streie. în jurul anului 589, ajut la pre-

gtirea sinodului III de la Toledo. îi este

atribuit un tratat în stil epistolar. De octo

vitiis, în care prezint cele opt pcate

capitale. într-o alt scrisoare, adresat lui

Petru, episcop de Arcavica, De distric-

tiom manachorum et ruina monasterio-

rum, prezint defectele i slbiciunile

care amenin curia vieii monahale i
insist asupra unei discipline monahale

mai severe.

Migne, PL, 80, 9-20; CPL, 1095-1096;

M.A.Ward. Eutropius, art. în Smith-Wace, II,
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p. 401-402; DHGE, 16, 84-86; M.C. Diazy
Diaz, Anecdota Wisigothica, I, Salamanca,
1958, p. 20-23; J. Orlandis, D. Ramos-
Lisson, Die Synoden auf der Iberischen

HalbinseL Paderborn, 1981; M. Simonetti,

Eutropius de Valence, în DECA, I, p. 929; E.

Reichert, Eutropius von Valencia, în LACL,
p. 222.

Euzoius de Cezareea

Euzoius de Cezareea a studiat la Ceza-
reea Palestinei împreun cu Grigorie* de
Nazianz, sub îndrumarea retoricului

Therpius. Dup alungarea din scaunul
episcopal al Cezareei a lui GheJasie*.

succesorul lui Eusebiu*, la conducerea
Bisericii din Cezareea vine Euzoius.

Ajuns episcop, acesta se va strdui s
restaureze biblioteca lui Origen* i
Pamfil*, reînnoindu-i pergamentele care

s-au deteriorat datorit folosirii. La veni-

rea pe tron a împratului Teodosie, Eu-
zoius va fi obligat s prseasc scaunul

episcopal. Dup informaia lui leronim*,

Euzoius a scris multe i diverse tratate,

dar care nu s-au mai pstrat.

leronim. De viris illustribus, 113; E.

Venables, Euzodus, în Smith-Wace, II, p.

418; |, G. Coman, III, p. 522; Quasten t Pa-
trology. ill p. 348; M. Simonetti, EuzocFus,

în DECA, !,p. 931.

Evagrie

Evagrie, clugr din partea de sud a

Gal iei, identificat cu preotul Evagrie,

ucenic al Sf. Martin. Este autor al unui

dialog dintre un cretin, pe nume Teofil,

i un evreu, Simon, intitulat; Altercatio

legis inter Simonem Iudaeum et Theo-
philum Christicmum. Autorul prezint
teme punctuale în schema unor întrebri

i rspunsuri: monoteism i Treime i

dumnezeirea lui Hristos, fecioria Mriei,
nerespectarea de ctre cretini a circum-
ciderii i sabatului, patimile i rstignirea

Domnului. In concluzia dialogului, evreul

Simon nu este doar convins, ci se i con-
vertete la cretinism. Dialogul se în-

cheie cu o mrturisire de credin, impor-
tant mai ales în contextul botezului

evreilor.

Migne,PU20, 1 165-1172; E. Bratke, CSEL,
45, 1904; Idem, Epilegomena zu der Wiener
Ausgabe, Viena, 1904; A. L. Wiliams,/*</ver-

sus ludaeos, A Bird's-Eye View ofChhstian
Apologiae until the Renaissance, Cambridge,
1935, p. 298-31 1; R. T. Smith, Evagrius (14),
art. în Smith. Wace, II, p. 423; R. Aubert,
Evagrius, în DHGE, 163 1967» p. 102;
Quasten, Pairo/ogy, IV, p, 509-510; A.
Hamman, Evagrius, în DECA, 1, p. 933; C.
Kasper, Evagrius, antijudischer Polemiker,
în LACL, p. 223.

Evagrie de Antiohia

Evagrie de Antiohia (320-394), aristocrat

antiohian, aparinând probabil unei fa-

milii latine, i prieten al lui Libanius.

Pân în 362 deine diverse funcii ofi-

ciale, având în acest fel posibilitate s se

pstreze în relaii bune cu împratul
Valentinian. îl însoete pe Eusebiu de
Vercelli în exilul su în Palestina, pân la

revenirea acestuia pe scaunul din Ver-

celli. Rmâne în [talia pân în 372. A
fost protectorul lui leronim*, pe care I-a

adus la Antiohia, i împreun l-au vizitat

pe Sf. Vasile* cel Mare. Se ataeaz
micii grupri eclesiale a lui Paulin, care

se afla în graiile Romei. îl introduce pe
leronim în cercurile monahale din

Chalcis. Accept hirotonia din partea lui

Paulin, devenind succesorul acestuia.

Dup moartea lui Paulin, mica grupare
dizident se reintegreaz în Biserica

ortodox a lui Flavian. La sinodul de la

251



EVAGRIE DL ANTIOHIA KVAGRIE PONTICUL

Aquileia din 381 susine cauza lui Pauliii

i a lui Maxim Cinicul. Este cunoscut în

istoria literaturii cretine pentru tradu-

cerea în latin a Vieii Sf Antonie cel

Mare, scris de Sf. Atanasie*.

Migne, PG 26, 833-976; PL 73, 125-370;

G.J.M. Bartelink, Einige Bemerkungen iiber

Evagrhts' Uberzetzung cler Vita Antonii,

RBen 82. 1972, p. 98-105; F. Cavaliere, Le

schisme d'Antioche (lVe-Ve siecles). Paris,

1 905; G. Garitte, Le texte grec et Ies versions

anciennes de la Vie de s. Anioine, în StAns

38, 1956. p. 1-12; J. Gribomont. Evagre

d'Antioche, în DEC A, 1, p. 931; K. Balke,

Evagrhts von Antiochien, în LACL, p. 223-

224.

Evagrie Ponticul

Evagrie Ponticul (346-399), personali-

tate complex, vestit ascet i printe du-

hovnicesc din Egiptul sec. IV, ucenic al

celor doi mari ascei: Macarie* Alexan-

drinul i Macarie* Egipteanul. Supra-

numit 'Ponticul', întrucât s-a nscut la

Ibora în Pont. A fost hirotesit cite de

Vasile* cel Mare i diacon de Grigorie*

de Nazianz, pe care l-a însoit la sinodul

al doilea ecumenic de la Constantinpol

din 381. Rmâne la Constantinopol pen-

tru a lucra pe lâng Patriarhul Nectarie,

luptând împotriva ereziilor. Datorit unei

aventuri cu frumoasa soie a unui înalt

dregtor din Constantinopol, Evagrie

este forat s prseasc capitala, retr-

gându-se la Ierusalim, unde a fost primit

de vestita Melania Romana, care con-

struise aici o mnstire pe care o con-

ducea personal. Urmeaz i aici o scurt

rtcire, datorit creia Evagrie revine la

viaa monden i se dedic dialecticii.

Dup o boal grav i la îndemnul Me-

taniei, el prsete noul su mod de via
i se retrage în Egipt în munii Nitriei. iar

de acolo. în deert, unde va tri 14 ani la

Cellia sau Kellia. In timpul acestei ederi

îi cunoate pe cei doi Macarie, care l-au

influenat profund. Dei Patriarhul Teo-

fil* al Alexandriei a dorit s-I hiroto-

neasc în treapta de episcop, acesta a

refuzat, câtigându-i existena din scris,

în acest sens, Paladie*, ucenicul su,

menioneaz c 'el scria excelent carac-

terele Oxyrrhyncus' (Hisi Lam. 38, 10).

Adoarme în Domnul dup o îndelung i

sever via ascetic în anul 399.

Evagrie a fost primul monah care a lsat

o oper deosebit de bogat i cuprinz-

toare, fiind în realitate întemeietorul

misticii monahale i cel mai fertil i cel

mai interesant autor duhovnicesc al

deertului egiptean (Quaslen). Gândirea

i opera sa au avut ecouri mari în operele

unor Prini i Scriitori de seam ai Bi-

sericii: Paladie*, Ioan* Scrarul, Hesy-

chiu. Maxim* Mrturisitorul, Niceta

Stethalos, isihati, scriitori sirieni ca

Filoxen* de Mabug, Isac* de Ninive,

Ioan* bar Caldun i Ioan* Cassian. Din

nefericire, datorit condamnrii sale ca

origenist de ctre Sinodul V ecumenic i

de cele care au urmat, opera sa a suferit

mult, pstrându-se fragmentar în greac.

A supravieuit îns în traduceri în limbile

latin, siriac, armean, arab i etiopi-

ana, dar i în aceste cazuri nu în totali-

tate. O serie de lucrri evagriene au fost

puse sub alte nume, cum ar fi al lui Vasile

cel Mare i Nil* din Ancyra. Din lu-

crrile sale au supravieuit: Antirrheticos

sau Combaterea celor opt duhuri ispiti-

toare, care conine texte biblice alese

contra duhurilor ispititoare, distribuite în

opt pri, în. funcie de numrul argu-

mentelor aduse. întregul text al acestui

tratat s-a pstrat în siriac i armean.

Monahul în dou pri: Practicul, cu-

prinzînd 1 00 de sentine, i Gnosticul cu

50 de sentine. Prima parte s-a pstrat în

greac, iar a doua în siriac. Sentine
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metrice pentru monahi i monahii, o
colecie de 50 de sentine pstrate în la-

tin, în traducerea lui Rufln*. Probleme
gnostice, o colecie de 600 de sentine

împrite în ase cri, fiecare coninând
100 de sentine, cunoscute sub numele de
Centurii, Originalul grec s-a pierdut, dar

au supravieuit versiunile siriac i
armean. Lucrarea abordeaz teme de
natur dogmatic, cum ar fi Sf. Treime,

îngerii, restaurarea tuturor lucrurilor i
teme ascetice. Aceast lucrare este con-

siderat c
o adevrat enciclopedie teo-

logic i mistic' (Iustin I. Moisescu).

Urmeaz apoi Despre rugciune, Despre
gândurile pctoase. Ctre monahul
Evloghie, Comentarii biblice din care s-au

pstrat doar fragmente, i Corespon-

dena.

O analiz a operei cvagriene se impune,
mai ales în perspectiva unei reconsiderri

a lui Origen, de care Evagrie a fost pro-

fund influenat. Elemente de mistic eva-

grian poart pecetea lui Origen. De
exemplu, sensul noiunilor henas kai

monas (unime i unicitate), preluri de la

Origen, care ocup un Ioc central în mis-
tica lui Evagrie, desemneaz, dup cum
arat i el în Epistula ad Melaniam,
henas, unitatea absolut i non-numeric
a Treimei, pe când monas semnific nu-

mele unitii non-numerice finale între

creat i Creatorul treimic. Este vorba de
o unitate al crei model e Treimea, de
aceea nu poate fi vorba^ de o unitate

monist (loan I. Ic jr.). în cazul unirii

mistice, al comuniunii mistice interper-

sonale este vorba de monas, pe când
henas este rezervat unitii absolute a

fiinei divine. Aceast difereniere tre-

buie cunoscut, deoarece unii teologi ne-

avizai vorbesc despre panteismul nedisi-

mulat al lui Origen. Exist la Evagrie i
elemente, cum ar fi preexistenta sufle-

telor, restaurarea final a tuturor lucru-

rilor {apokatastaza\ care trebuie cla-

rificate. Cu toate acestea, Evagrie r-
mâne un punct de referin în istoria

gândirii i a spiritualitii cretine, peste

care nu se poate trece cu uurin.

Migne, PG 40, 1219-1286 (sub numele lui

Evagrie); P G. t 79, 1093-1140, 1145-1234

(sub numele Iui Nil), în siriac: W. Fran-

kenberg, Evagrrus Pontictis, AGWG, N. F.,

13, 2, Berlin. 1912, text siriac i retraducere

în greac; J. Muyldermans, Evagriana
Syriaca. Textes inddits, Louvain, 1952; F. B.

Sarghisean, The Life and the Works of the

Holy Father Evagrius Pontictis in an
Arn/enian Version of the Fifth Century* with

Introduction and Notes (în armean),
Veneia, 1907, 217-323; trad. în român: D.

Stniloae, în Filocalia sfintelor nevoinfe ale

desvâririi, voi. I, ed. a 11-a, Harisma,

Bucureti, 1992, p. 48-112; Evagrie Ponticul,

Tratatul practic Gnosticul* studiu introduc-

tiv, traducere i comentarii de Cristian

Bdili, Polirom, Iai, 1997; 1. Hausherr, Les
legons d'un contemplatif Paris, 1960; Ierom.

Gabriel Bunge, Evagrie Ponticul. O Intro-

ducere, studiu introductiv i traducere diac.

Toan I. Ic jr.. Ed. Deisis, Sibiu, 1997, cu bi-

bliografie; Paladie, Istoria Lausiac (Lav-

saicon), traducere, introducere i note Du-
mitru Stniloae, E1BMBOR, Bucureti,

1993; Iustin I. Moisescu, *Evagrie Ponticul

(grecete), Atena, 1937; I. G. Coman, Pa-
trologie, 1956, p. 213-214; Idem, III, p. 430-

452; Quasten, Patrology, III, p. 169-176, cu
bibliografie; Cross, Evagrius Poniicus, art. în

ODCC, p. 484-485; 1 Gribomont, Evagre le

Pontique, în DECA, I, p. 932-933; K.

Fitschen, Evagrius Ponticus, în LACL, p.

224-225, cu bibliografie.

Evagrie Scolasticul sau
Evagrie de Epifania

Evagrie Scolasticul sau Evagrie de Epi-

fania (536/7-594), istoric bisericesc din

sec. VI. S-a nscut în Epifania, Coele
Syria, în anul 536/7, din prini cretini.

Când Epifania a fost ameninat cu dis-

trugerea de ctre Chosroes, regele per-

255



EVAGRIE SCOLASTICUL EVANGELIUM VER1TATIS

ilor, familia sa, alturi de muli ali cre-

tini se refugiaz la Aparnea. De Ia Apa-

mea, Evagrie merge la Antiohia. capitala

Siriei, unde îmbrieaz cariera de avo-

cat. Aici face o carier strlucit, primind

titlul de 'Scolasticul', acordat la acea

vreme numai avocailor. Dobândete mai

apoi favoruri din partea lui Grigorie,

episcopul Antiohiei, care l-a invitat s-l

asiste în judecile sale. Aceast relaie

crete în intensitate, Evagrie fiind ales de

ctre Grigorie ca însoitor al su Ia

Constantinopol, unde îi apr episcopul

de acuzele care îi erau aduse de ctre As-

terie, comes orientis, în faa curii impe-

riale i a sinodului în anul 588. Aprarea

a fost fcut cu succes. Pentru acelai

episcop Grigorie, el mai scrie o carte care

coninea 'rapoarte, epistole, decrete,

predici, dispute asupra unor diverse

probleme'. Ca urmare, el intr în atenia

lui Tiberiu Constantin, care îl numete

quaestor i apoi a lui Mauriciu Tiberiu,

care îi d în sarcin pstrarea scriptelor,

adic a listelor cuprinzând numele diver-

ilor magistrai i locoteneni imperiali.

Dup moartea episcopului Grigorie, Eva-

grie se retrage din viaa public i se

dedic scrisului, redactând o Istorie bi-

sericeasca în ase cri, care acoperea o

perioad de 163 de ani, de la sinodul de

la Efes din 43 1 i pân în al doisprezece-

lea an al domniei împratului Mauriciu

Tiberiu în 594. Aceasta este singura

lucrare a lui Evagrie care ne-a parvenit.

El i-a conceput istoria sa ca o continuare

a istoriilor scrise de Eusebiu*, Socrate*,

Sozomen* i Teodoret*. Dei nu trece cu

vederea aspectele sociale i politice ale

vremii, el trateaz cu precdere proble-

mele dogmatice discutate în acea pe-

rioad. De aceea, istoria sa este un izvor

principal pentru cunoaterea controver-

selor cu nestorienii i monofiziii în sec.

V i VI. Importana lucrrii sale sporete,

mai ales dac avem în vedere impariali-

tatea cu care el a prezentat evenimentele

i controversele vremii. Informaiile fo-

losite de el sunt dintre cele mai serioase:

Eustaiu Sirianul, Zosim, Procopiu*de

Cezareea, loan Retorul . a. Ca elemente

caracteristice lui Evagrie, subliniem sti-

lul deosebit i elevat al lucrrii, abor-

darea echilibrat a problemelor doctri-

nare controversate care nu depete spi-

ritul obinuit al vremii, acurateea infor-

maiilor.

Migne, PG, 86/2, 4405-2906; CPG, 111, 7500;

J. Bidez-L. Parmentier, The Ecclesiastical

History of Evagrius with the Seholia, Lon-

don, 1898, ed. 2-a Amsterdam, 1964 (ed.cri-

ticâ); K. Krumbacher, Geschichte der byzan-

tinischen Literatur, ed. a 2-a. Munchen,

1897, p. 245-247; Bardenhewer, Geschichte

der altkirchlichen Literatul V, Freiburg im

Breisgau, 1932, p. 119-121; W. Milligan,

Evagrius (17), art. în Smith-Wace, II, p. 423-

424; DHGE, 16, 1495-1498; S. Leanza, Eva-

gre d'Epiphanie ou LeScolastique, în DECA,
I, p. 931-932; K. Balke, Evagrius Scho-

lasticus.h LACL, p. 225.

Evangelium veritatis

Un document având acest nume a fost

menionat de ctre Sf. Irineu* în lucrarea

sa contra ereziilor, ca aparinând gnosti-

cilor valentinieni. El nu d îns nici un

citat pentru a ne putea da seama dac este

vorba de unul i acelai text cu cel care a

fost descoperit la Nag Hammadi. Cu

toate acestea, analiza circumstanelor i-a

dus pe cercettori la concluzia c este

vorba de acelai text pe care episcopul de

Lyon l-a avut la îndemân. Documentul

de la Nag Hammadi nu se vrea o evan-

ghelie în sensul autentic al cuvântului, ci

mai degrab o vestire nou a adevrului

sau, mai exact, o prezentare nou a ade-

vrului. Este
c

o meditaie sau omilie'

(Puech). Accentul este pus nu asupra

evangheliei, ci asupra adevrului, îneles

ca 'descoperire a speranei pentru cei

care îl caut'. Evangelium veritatis sunt
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cuvintele cu care începe textul, acesta

neavând un titlu special. Textul nu ne d
nici indicii cu privire la numele autorului

sau data scrierii. Cercetrile de pân
acum sugereaz ca autor pe Valentin, în

prima sa perioad, sau un ucenic al aces-

tuia. In acest caz, el dateaz din prima

parte a sec. II. ( aproximativ 140). Textul

dezvolt diverse idei, legate de activi-

tatea i misiunea lui Iisus în calitate de

'Cuvânt* sau 'Nume' al Iui Dumnezeu i
comenteaz moartea Sa pe Cruce i sem-

nificaia ei. Exist i o serie de asemnri
cu Noul Testament, acesta îns având

sensuri neobinuite i doctrine contrare

învturii noutestamentare.

Ediie Facsimil, text coptic i trad. în fran-

ceza, german i englez: M. Malinine, H.C.

Puech i G. Quispel, Evangelium Veritatis,

Zilrich, 1956, cu supl. în 1961. J. E. MSnard,

L'Evangile de Verite, 1962 (reconstituirea

textului grec i comentariu); H.M Schenke,

Die Herkunft des sogenannten Evangelium

Veritatis, GOttingen, 1959; H. Ringgren, The

Gospel ofTruth and Valentinian Gnosticism,

în Studia Theologica, XVIII, 1964, p. 51-65;

H.C. Puech, G. Quispel, W.C, van Unnik,

The Jung Codex. A Newfy Recovered Gnostic

Papyrus, translated by F.L. Cross, London,

1955; J. Doresse, The Secret Books of the

Egyptian Gnostics. An introduction to the

Gnostic Coptic Manuscripts discovered at

Chenoboskion v with an English Translatîon

and Criticai Evaluation of the Gospel aceor-

ding to Thomas, London, Hollis&Carter,

1960 (ediia francez în 1958), p. 239-241;

Cross, Evangelium Veritatis, în ODCC, p.

487; P. Bruns, Evangelium Veritatis, în

LACL, p. 225-226, cu bibliografie.

Evodiu

Evodiu, episcop de Uzalis, discipol i
prieten intim al Fericitului Augustin*.

S-a nscut Ia Tagaste. Dup terminarea

studiilor, a îmbriat cariera militar pe

care o prsete dup ce se încretineaz.

In timpul ederii sale la Milano, 385/6, se

împrietenete cu Augustin. împreun cu

acesta revine în Africa. Este prezent la

moartea Momeai, mama Fericitului Au-

gustin. între cei doi a existat de-a lungul

anilor un schimb frecvent de scrisori

(Epist. 158-164, 169), iar Augustin îl

prezint în dou din dialogurile sale ca

interlocutor. Este vorba de De quanti-

tatae animae i De libero arbitrio. Mai
exist înc patrii scrisori ale lui Evodiu

ctre Augustin. In 401, Evodiu particip

la sinodul de Ia Cartagina i face parte

din grupul celor 18 episcopi numii de

sinod pentru a duce la îndeplinire hot-

rârile sinodale privind condamnarea i
înlturarea din scaun a episcopului de

Hippo, Diarrhytus. Sinodul din 404 de Ia

Cartagina îl însrcineaz pe Evodiu i
Theasius s intervin pe lâng papa

Honorius în vederea impunerii sanciu-

nilor sinodale împotriva donatitilor,

ceea ce i-a determinat pe acetia s-l con-

sidere unul din marii lor persecutori i
dumani. In 416, se altur lui Augustin

i altor episcopi, care intervin pe lâng

papa Inoceniu împotriva pelagienilor.

Lui Evodiu îi este atribuit un tratat, inti-

tulat; De fide contra manichaeos, tiprit

între lucrrile lui Augustin. Se pare c
istorisirea vieii i a minunilor Sf. tefan,

De miraculis S. Stephani, a fost redactat

sub îndrumarea sa. G. Morin a publicat

una din scrisorile inedite ale lui Evodiu.

CSEL, 25, 949; RBen, 13, 1896, 481-486;

18, 1901, 241-256; H.W. Phillott, Evodius

(3), art. în Smith-Wace, II, p. 429-430; PWK,
6, 1154; DHGE, 16, 134-135; PAC, 1, 366-

373, V. Saxer, Evodius d'Uzali, în DECA, I,

p. 938; W. Geerlings, Evodius von Uzala, în

LACL, p. 226.

Exocionit, exocionii

Exocionit,-i ( lat. exocionitae, gr.

e^OKiovirai), sect arian, numit astfel

dup sectorul din Constani nopol unde

îi aveau bisericile, adic, în afara stâlpu-

lui (klcov) Iui Constantin. Doctrina pe
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care o propovâduiau era eunomian, de

aceea au mai fost numii eunomieni. In

379 împratul Teodosîe îi alung din bi-

sericile pe care le ocupau, dâruindu-le

ortodocilor, iar în 468. împratul Leon I le

aplic un tratament mult mai aspru, inîcr-

/icându-le de a mai avea propriile biserici

$ de a se mai întruni. împratul Justinian,

dei interzice tuturor ereticilor de a se mai

întâlni, în cazul acestora face excepie.

Alaric, urmaul la tron al lui Teodoric, este

cunoscut ca exocionit, el fiind arian.

Teodoret, Haer. Fab., IV, 3; Socrate, Ist. bis.,

V, 20; T, W. Davids, Exocibnitae, art. în

Smitli-Wace, H. p. 437.

Eznik de Kolb

Eznik de Kolb (sec. V), episcop de

Bagrevand în Armenia. Este originar din

Kolb (Koglib sau Kolp), de unde i
numele de Kolpensianul. A fost ucenicul

patriarhului Sahak (lsaac) i al lui

Mesrob*, praeceptor Armeniae, traduc-

torul Sf. Scripturi din greac în armean

i a diverse scrieri patristice. A fost un

adevrat poliglot, întrucât cunotea, pe

lâng limba sa matern, armeana, limbile

persan, greac i siriac. Cltoriile

întreprinse în Siria, Mesopotamia i
Grecia, l-au ajutat s-i îmbogeasc
cunotinele teologice t s se familia-

rizeze cu literatura bisericeasc. Ajuns la

Constantinopol, el transmite în Armenia

actele autentice ale sinodului de la Efes

(431). Revenit în ar, este ridicat la ran-

gul de episcop de Bagrevand sau Ba-

grewand. în aceast calitate, particip la

sinodul de la Artashast sau Atisat din

450, angajându-se în respingerea pre-

teniei viceregelui persan Mihr-Nersh ca

armenii s îmbrieze credina zoroastri-

an. Eznik este primul scriitor original

armean. Lucrarea sa principal, cunos-

cut îndeobte sub denumirea de Respin-

gerea doctrinelor false sau Respingerea

sectelor, scris între anii 441-448, este

îndreptat împotriva marcîoniilor, mani-

teilor, zoroastrienilor i a pgânilor sau

filosofilor greci. Unii editori moderni au

denumit aceste tratat Despre Dumnezeu

sau împotriva sectelor. Autorul discut

pe larg problema naturii lui Dumnezeu, a

rului, învtura despre îngeri i liberul

arbitru. Luat în ansamblu, acest tratat

poate fi considerat o sutttma theologica.

Elaborarea lucrrii a fost fcut în

aceeai perioad în care Eznik traduce

Sf. Scriptur, fiind alturi de aceasta un

model pentru limba armean clasic. La

elaborarea acestui tratat, Eznik a fcut uz

de surse greceti: Metodiu*, Epifanie*,

Ipolit*, Vasile* cel Mare, Didascalia etc.

Se pare c el a cunoscut i scrierile Sf.

Irineu* de Lugdunum. Se crede c
lucrarea lui Eznik a fost determinat de

conflictul dintre cretinism i parsism în

Armenia. Informaiile referitoare la par-

sism nu au fost luate din literatura clasic

parsi, ci din practicile i credinele popu-

lare zoroastriene ale vremii sale, având

în acest sens importan pentru istoria

religiilor. Tradiia armean îi atribuie î o

serie de omilii, care îns nu s-au pstrat.

L. Maries, S.J.-C Mercier, Eznik de Kolb, De

Dea l-ll. în PO. 28, 3-4, Paris, 1959, 41 1-476:

K. M. Schmidt, Der Wardapet Eznik von Kolb

Wider die Sekten, Viena, 1900; S. Weber,

A usgewâhlte Schriften der armenischen

Kirchemâter, I, MUnchen, 1927, p. 1-180; L.

Maries, Le De Dea d'Eznik de Kolb connu soia

le nom de <Contre Ies sectes>. Etude de cri'

tique litteraire et textuell REArm 4, 1924, p.

1 1 3-205; 5, 1 925, p. 1 1 -30; M. van EsbroecL Le

passage d'Eznik (R241) dam te <De imiverso>

d'Hippolyte, în Musfon 87, 1974, 441-444;

R.A. Lipsius, Eznik art. în Smith-Wace, II, p.

439-440; Bardenhewer, V, p. 209-216; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 352, cu bibliografie; Cross,

Emtk, în ODCC, p. 496; S.J. Voicu, Eznik de

Kolb. în DECA, I, p. 956; P. Bruns, Eznik von

Kolb, în LACL, p. 229-230, cu bibliografie.
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F

secuiei lui Deciu, cât i pentru cunoa-

terea instituiilor cretine i a cultului

cretin la acea vreme (Nautin).

Eusebiu, Ist. bis. VI, 39, 41, 43, 44, 46; E.

Venables, Fabhis, art. în Smith-Wace, 11, p.

443-444; P. Nautin, Lettres et ecrivains chre-

tiens. Paris, 1961, p. 143-156, 164-165;

Idem, Fabius d'Antioche, în DECA, I, p. 958.

Fabius

Fabius. episcop de Antiohia, urma în

scaunul episcopal al lui Vavila, martir în

timpul persecuiei lui Deciu din 249. Per-

secuia aspr dus împotriva cretinilor

de ctre Deciu, a fcut ca muli cretini

s se supun edictului imperial i s
aduc sacrificii zeilor i împratului pen-

tru a supravieui. Aidoma lui Novaian în

Apus, Fabius promoveaz o atitudine

intransigent fa de aceti cretini czui
(lapsi), dar care doreau s fie reintegrai

în Biseric. Mitropoliii Helenus din

Tars, Firmilian din Cezareea Capadociei

i Teoctist din Cezareea Palestinei îi so-

licit lui Corneliu. episcopul Romei, i
lui Dionisie, episcop al Alexandriei, s
intervin pe lâng Fabius i s-l deter-

mine s fie mai îngduitor fa de cei

care, sub presiunea persecuiei, au czut.

Corneliu i Dionisie se adreseaz lui Fa-

bius, artându-i acestuia c este nedrept

ca cei ce se pociesc s fie respini de la

comuniune. Dionisie îl d exemplu pe

Serapion, iar 1ntr-o alt scrisoare, ps-
trat de Eusebiu, el vorbete despre su-

ferinele martirilor în timpul persecuiei

lui Deciu. întrucât Fabius persista în ati-

tudinea sa favorabil prerilor Iui Nova-

ian, care susinea intransigen maxim
fa de laspi, se hotrte convocarea

unui sinod. Acesta nu mai are loc, deoa-

rece Fabius decedeaz în 252/3. Scri-

sorile adresate lui Fabius au importan

atât pentru istoria Bisericii în timpul per-

Facundus

Facundus (sec. VI), episcop african de

Hermiana sau Ermiana, în provincia

Byzacena. Facundus s-a aflat la Constan-

tinopol în timpul sinodului convocat de

Mennas în vederea discutrii 'Celor trei

capitole'. în consens cu episcopatul

african, el refuz s iscleasc condam-

narea acestora i se retrage din comuni-

unea cu cei care au isclit-o. în plus, el

redacteaz o lucrare în aprarea celor trei

capitole, cunoscut sub titlul: Pro defen-

sione trium capitulorum. Redactarea

lucrrii este întrerupta de venirea la

Constantinopol a lui Vigiliu, episcopul

Romei, care cere suspendarea oricror

aciuni legate de problema celor trei ca-

pitole, în 548, are loc un nou sinod Ia

Constantinopol, Vigiliu fiind i el pre-

zent, în care Facundus a jucat un rol activ.

Dup sinod, Facundus reia lucrarea de

aprare a celor trei capitole, îns este

obligat s o încheie în grab, fiind che-

mat de împratul Justinian, care î-a cerut

socoteal pentru neisclirea hotrârilor

sinodului. Facundus prezint aprarea sa

lui Justinian. La scurt vreme, el se în-

toarce în Africa i particip la sinodul

episcopilor din aceast prefectur care îl

excomunic pe Vigiliu, întrucât a isclit

condamnarea celor trei capitole. Aceast

aciune l-a suprat pe împratul Justi-

nian, care a considerat hotrârea sinodu-

lui african un afront personal i, ca ur-

mare, un numr destul de mare de epis-
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copi africani au fost suspendai, pui în

închisoare sau silii s fug în exil. Prin-

tre acetia din urm s-a aflat i Facundus.

El rmâne retras pân în 541, când Mo-
cianus, un ^scolasticus', redacteaz o

condamnare a tuturor episcopilor care

întrerupseser comuniunea cu cei care nu

au isclit împotriva celor trei capitole.

Gruparea advers condamnrii celor trei

capitole îi solicit lui Facundus s scrie

din nou în aprarea lor. El redacteaz un

tratat pentru uz intern, intitulat: Liber

contra Mocianum Scholasticwn i o epis-

tol, Epistula fidei catholicae in defen-

sione trium capitulorum> pentru o mai

larg circulaie, ambele având o impor-

tan deosebit pentru controversa legat

de cele trei capitole. în aprarea Iui Teo-

dor* de Mopsuestia, condamnat post

mortem, Facundus susinea c o eroare

svârit în bun credin nu era sufi-

cient pentru a face pe cineva eretic, ci

perseverarea în a refuza adevrul, o dat
ce acesta era cunoscut. Contient de fap-

tul c dogma hristologic s-a conturat

de-a lungul unor dezbateri succesive, el a

fcut precizarea c teologii mai vechi nu

trebuiau inculpai pentru erori care au

fost scoase în eviden prin reflecii ulte-

rioare. Teologia Iui Facundus este cea

calcedonian, completat de formula

theopaschit a lui Justinian: Unus de

Trinitate passus est (Unul din Treime a

ptimit). Nu cunoatem data morii safe.

Migne, PL, 67, 527-878; CPL, 866-868;

CCL, 90A; W. Pewesin, Imperhtm, Ecclesia

universalis. Rom. Der Kampf der afrikanis-

chen Kirche um dîe Mitte des 6. Jahr-

hunderts, Stuttgart, 1937; T.W. Davids,

Facundus, art. în Smith-Wace, II, p. 444-445;

DTC, 5, 2066; Bardenhewer, V, p. 320-324;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 490-491; M. Si-

monetti, Haereticum nonfacit ignoratia. Una
nota su Facondo di Ermiane e la sun difensa

dei Tre Capitoli, în Orpheus NS 1, 1980, p.

76-105; Idem, Facundus d'Hermiane, în

DECA, [
? p. 958-959, cu bibliografie; P

Bruns, Facundus von Hermiane, în LACL, p.

231, cu bibliografie.

Falconia Proba sau Faltonia

FaleQn ia Proba sau Faltonia, poet cre-

tin deosebit de stimat în evul mediu.

Nu avem nici un fel de informaii precise

despre numele, locul sau familia ei. Iden-

titatea ei a fost obiect de disput i nu

este sigur dac poate fi identificat cu

Anicia (sau Valeria) Faltonia Proba, soia

pioas a lui Sextus Anicius Petronius,

cunoscut în lumea roman de Ia sfâritul

sec. IV pentru bogia i mrinimia sa.

Soul ei a fost consul sub împratul Gra-

ian i credincios cretin. A avut o influ-

en deosebit la Roma, pe care a folosit-o

în promovarea cauzei cretinilor. Dup
cucerirea Romei de ctre Alaric, se refu-

giaz în Africa, unde ajunge sub influ-

ena Fericitului Augustin*, care îi adre-

seaz o epistol (Ep. 130 al. 121). Din

operele sale a supravieuit doar un poem:

Centoms Virgiliani, care descrie eveni-

mentele biblice de la creaie i pân la

înlarea la Cer a Mântuitorului Iisus

Hristos. In pofida popularitii lui, poe-

mul nu exceleaz nici in plan literar i

nici doctrinar.

Migne, PL 19, 802-818; Bibi vet Patrum,

Paris, 1624, 708-716; J. Gammack, Falconia

(Faltonia) Proba, art. în Smith-Wace, II, p.

452.

Fastidiosus

Fastidiosus* clugr i preot african care

a îmbriat arianismul în urma cuceririi

Africii de Nord de ctre vandalii arieni.

A trit în a doua parte a sec. V i a dece-

dat Ia începutul sec. VI. Informaiile de-

spre el le avem din lucrarea lui Ful-
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geniu*, S. Fidgentii contra sermonem
Fastidiosi arian i et vandali, pe care el o
scrie împotriva unei predici a lui Fasti-

diosus având coninut arian, care ni s-a

pstrat. Fastidiosus a acceptat arianismul

monofizit, ceea ce 1-a fcut s afirme

separarea persoanelor Sf. Treimi i indi-

vidualitatea lor. Dup opinia Iui, dup ce

Domnul Iisus Hristos a fost factus, crea-

tus, natus, înainte de toate veacurile, s-a

nscut în timp din Fecioar i astfel a fost

'separat' de Tatl i de Duhul Sfânt,

deoarece, dac Treimea era 'insepara-

bil', atunci întreaga Treime s-ar fi întru-

pat, ar fi suferit, ar fi murit i ar fi înviat.

Fastidiosus i-a îndreptat predica sa îm-

potriva credinei ortodoxe, reducându-L

pe Hristos la nivel de fptur, i împotri-

va donatitilor, fcând referire la doctrina

augustinian despre pcatul originar i
har. Rspunsul lui Fulgeniu se încheie

cu un virulent atac împotriva Iui Fasti-

diosus.

Migne, PL, 65, 375-377; CPG, 708; J.

Fraipont, în CCL, 91, 280-283; H.R.

Reynolds, Fastidiosus, art. în Smith-Wace,

II, p. 454-455; M. Simonetti, Fastidiosus, în

DECA, 1, p. 962; W. Geerlings, Fastidiosus,

în LACL, p. 23 1

.

Fastidius

Fastidius (sec. V), episcop ai bretonilor

(Britannorum episcopus\ dup in for-

maia lui Ghenadie*. Se tie din aceeai

surs c este autorul unei lucrri intitu-

late: De vita christiana. Literatura veche

cretin nu ne furnizeaz alte informaii

despre el. Studiile ulterioare despre pela-

gianism îi atribuie Corpus Pelagianum

(atribuit i lui Pelagiu) i o serie de

scrieri moral-ascetice din sec. IV i V.

Tot lui îi revin i scrierile atribuite lui

Agricola.

Migne, PLS 1, 1375-1505, 1687-1694; De
vita christiana în PL, 40, 1031-1046; Audi,

filia în PL, 67, 1094-1098; Ghenadie, De vin

///., 56-57; Ebert„ Geschichte der christlich-

lateinischen Literatur. I, p. 427 i urm.; De
vita christiana. De divitiis, De Malis doc-

toribus, De castitate, Qualiter religionis sau

De possibilitate non peccandi, editate de

Caspari, Christiana, 1890, p. 114-119; J.

Baer. De operibus Fasiidii, britannorum

episcopi, NUrenberg, 1902; C.W. Boase,

Fastidius, art. în Smith-Wace, II, p. 455;

Altaner-Stuiber, J980, p. 377; Cross, Fas-

tidius, în ODCC, p. 503; V. Grossi, Fastidius,

in DECA, I, p. 962: B. Windau, Fastidius.

Pelagianer, în LACL, p. 23 1

.

Faustinus

Faustinus, preot roman, adept al gruprii

luciferienilor, adic al celor care au refu-

zat orice comuniune cu episcopii care,

dintr-un motiv sau altul, au acceptat For-

mula pro-arian de la Rimini, dup ce

acetia au revenit la credina ortodox. In

anul 369 decedeaz Liberiu, episcopul

Romei. Scaunul Romei rmas vacant, în

curs intr Ursinus i Damasus. Din in-

formaiile date de Faustinus, primul ales

i hirotonit a fost Ursinus. Fericitul Iero-

nim, prieten al lui Damasus, susine c
primul ales a fost Damasus. Care a fost

situaia, nu tim cu certitudine. Relatrile

existente nu sunt îns cu totul favorabile

lui Damasus. Evenimentele care au ur-

mat urcrii sale pe tron sunt contradic-

torii, iar aciunile întreprinse de el îl con-

damn, mai mult decât îl justific. Chiar

relatrile lui Ieronini*, dealtfel favorabil

lui Damasus, par s indice cu totul altce-

va. Ajuns pe scaunul episcopal, Damasus
se va strdui s se descotoroseasc de

critici. Aa se face c Faustinus, împre-

un cu mai multe persoane, între care

Marcellinus, este trimis în exil la Eleu-

theropolis în Palestina. în prefaa cererii
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pe care Faustinus, împreun cu cama-

radul su de exil Marceli inus, o trimite

împratului Teodosie, acesta face o pre-

zentare de ansamblu a micrii lucife-

riene i a motivelor care au dus la pr-

pastia dintre membrii acesteia i Bise-

ric. Totodat, el folosete aceast ocazie

s vorbeasc despre papa Damasus, iar

modul în care îl prezint este departe de

a fi în vreun fel pozitiv acestuia. Ca rs-

puns, Teodosie d un rescript, acordând

libertate de închinare tuturor celor care în

Apus se aflau în comuniune cu Grigorie*

de Elvira, iar în Rsrit cu Heraclide de

Osrhoene i recomand abinerea de la

un tratament aspru a acestora. Cererea de

graiere ctre Teodosie a lui Faustinus i

Marcel linus este intitulat: De confes-

sione verae fîdei ei oslentatione sacrae

commumonis ei perseculione adversari-

thtm veriti, citat sub forma prescurtat,

Libellus precum. La solicitarea lui Flacilla,

soia împratului Teodosie. Faustinus

scrie un tratat intitulat De Trinitate. Nu
este vorba de un tratat absolut original,

autorul inspirându-se din scrierile lui

Grigorie de Elvira, conductorul lucife-

rienilor la acea vreme, care cuprinde i o

mrturisire de credin ca mijloc de

dovedire a ortodoxiei credinei autorului,

acuzat de sabelianism i apolinarism.

Aceste acuze sunt neîntemeiate (Quasten).

Migne, PL 13, 37-108; CCL, 69, 287-392;

CSEL 35, 5/44; A. Hahn, Bibtiothek der

Symbole und Glauhensregeln der alien

Kirche, Breslau, 1897, retip. Hildesheim.

1 962; A. Wi Imart. La tradition des opuscules

dogmatiques de Foebadius, Gregorius

Wiberikmus. Faustinus. SAW, 159, 1, Viena,

190*; G. Bareille, DTC, 5/2, 1912, 2105-

2107; T W. Davids, Faustinus, art. în Smith-

Wace, II, p. 466; Altaner-Stuiber, 1980, p.

367; Quasten, Patrology, IV, p. 90-91; M.

Simonetti, Note sitr Faustino, SEJG, 14,

1 963, p. 50-98; Idem, Fausbr. în DECA, I, p.

964; C. Schmidt, Faustinus, în LACL, p. 232.

Faustus Bizantinul

Faustus Bizantinul, autor al unei Istorii a

Armeniei, începând cu anul 317. Nu se

tie nimic despre familia, statutul social

sau locul de natere ale lui Faustus. El se

face cunoscut doar prin istoria sa, de alt-

fel, singurul document care vorbete de-

spre istoria Armeniei în sec. IV. Faustus

ne informeaz în legtur cu evenimentul

morii lui Tiridate în 387 i despre îm-

prirea regatului armean între bizantini

i peri. Lucrarea a fost scris în greac,

alfabetul armean nefiind creat la acea

dat, dar s-a pstrat numai în traducere

armean. Se pare c Faustus l-a cunoscut

îndeaproape i pe Narses cel Mare, cato-

licosul Armeniei (353-373). Denumirea

de 'Bizantinul' este atestat de Lazar* de

Pharpi (m. 491) în sec. V, fr îns a face

referire la locul lui de natere. Faustus a

fost un excelent cunosctor al regatului

armean, al limbii clasice armene, dar i al

limbii greceti. Lucrarea sa a fost citat

de Procopiu*. La redactarea istoriei sale,

Faustus a folosit i documente scrise (De

Nicola).

Text armean: Veneia, 1889; V. Langlois,

Collection des historiens anciens ef mo-

dernes de VArmenie, II, Paris, 1869, p. 253-

368; N.G. Garsoian, The Epic Histories or

History ofArmenians, New York, 1984 = St.

Petersburg, 1883; Procopiu de Cezareea. De

bellopers., 1,5, 9-40; M. Lauer, Des Faustus

von Byzam Gescfi Arm, KOln, 1879; Cayre,

II, 116; Bardenhewer, V, p. 185-187; DHGE,

1 6, 728; A Itaner-Stuiber, 1 980, p. 35 1 ; A. De

Nicola, Faustus de Byzance, în DECA, I, p.

963; P. Bruns, Faustus (von Byzam), în

LACL. p. 232, cu bibliografic.
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Faustus de Mileve

Faustus (sec. IV), erudit, adept al mani-

heismului, originar din Africa. S-a nscut

ia Milevis, actuala localitate Mila, in

jurul anului 340, într-o familie de oameni

srmani. Primete totui o educaie sn-
toas, dovedindu-se mai târziu, dup ce a

ajuns episcop maniheu, un bun orator i
dialectician. Faustus îl impresioneaz, ca

profesor, pe Augustin* în perioada în

care acesta a împrtit convingeri mani-

heice. tcându-l s-i devin ucenic. Dup
cum mrturisete însui Augustin, vraja

se împrtie în curând, singurul efect pe

care Faustus l-a avut asupra sa a fost s-l

determine s prseasc pentru totodeau-

na convingerile mani heice. In 386. când

a fost condamnat pentru convingerile

sale maniheice, Faustus se afla înc la

Cartagina. Adus în faa lui Messianus,

proconsulul Africii, scap de pedeapsa

care i se pregtea chiar la intervenia

cretinilor care îl dduser pe mâna aces-

tuia, iar pedeapsa i-a fost schimbat cu

trimiterea în exil pe o insul. Revenit din

exil, nu a mai putut predica în public. El

rmâne totui credincios convingerilor

sale maniheice i scrie o lucrare, Ca-

pitole, în care prezint pasaje biblice

menite s sprijine credinele maniheice,

respingând totodat din textul biblic ceea

ce nu corespundea doctrinei maniheice.

Din Vechiul Testament a respins în tota-

litate prescripiile alimentare, circumci-

ziuriea, sabatul, sacrificiile. Un exemplar

din aceast lucrare este înmânat Fcu

citului Augustin de ctre apropiaii si.

La cererea lor, el rspunde lui Faustus.

Un exemplar din rspunsul lui Augustin

a fost trimis lui Ieronim*.

Migne. PL, 42, 207-518: CSEL, 25, I. 251-

797; CPL, 32 1 ; Augustin, Confess. , V. 3, 6, 7,

8; Idem, Contra Faustum Manichaeunu I; T.

W. Davids. Faustus (34), ait în Smith-Wace,

II, p. 472; A. Bruckner, Faustus von Milev,

Basel, 1901: F. Decret, Aspects du mani-

cheisme dans l'Afrique romaine, Paris, 1 970;

Cross, Faustus, în ODCC, p. 504; C. Riggi,

Fauste, în DECA, I. p. 962; B. Windau,

Faustus von Mileve, în LACL, p. 232-233

Faustus de Riez

Faustus de Riez (408-490), numtt ?i

Faustus Bretonul. S-a nscut în jurul

anului 408. i-a pierdur tatl de timpuriu

i este crescut de mama sa, care i-a dat c

educaie aleas. A studiat filosofia grea-

c, îns în spirit cretin, retorica i, se

pare, dreptul, întrucât a profesat o vreme

avocatura. îmbrieaz viaa monahal

la vestita mnstire Lerini. Aici se dedic

vieii ascetice, studiului Sf. Scripturi, dar

i al filosofiei. Tot aici ajunge s fie

cunoscut ca mare predicator, dup cum

ne informeaz Ghenadie*. Este hirotonit

preot i devine apoi stareul mnstirii,

înlocuindu-l pe Maxim, în 433. în jurul

anului 457/9 este numit i hirotonit epis-

cop de Riez (Rhegium) în Provence,

urmându-i în scaun aceluiai Maxim,

care fusese stare la Lerini. Întrucât s-a

opus politicii arianizante a lui Buric,

regele vizigoilor. Faustus a fost obligat

s prseasc, pentru un timp, scaunul

episcopal i s plece în exil (481). Revine

în scaun dup moartea lui Euric (483 V

Opera sa nu s-a pstrat în întregime, nefl-

ind redactat, probabil datorit suspiciu-

nii de semipelagianism care l-a înconju-

rat. Din lucrrile sale, menionate de

Genadie, s-au pstrat: De Spirit u Sancto,

De gratia i 12 epistole, ti mai este

atribuit i o serie de predici, cuprinse în

colecia Eusebiu* Galul. Dintre predici,

doar cea dedicat lui Maxim, predece-

sorul su în scaunul episcopal, ii aparine

cu certitudine (Homilia de S. Maximi

Laudihus). De Spirito Sancto este un
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tratat aproape complet de pnevmatolo-

gie. Este îndreptat împotriva ereziei

macedoniene. In redactarea acestui tratat

el se inspir din lucrrile lui Ambrozie*,

Rufin*, i probabil Vasile* i Didim*.

Cea mai de seam contribuie a lui

Faustus se regsete în tratatul De gratia

Dei et hitmanae mentis libero arbiîrio

Libri II, scris la cererea arhiepiscopului

de Arles, Leontius, i este îndreptat

împotriva preotului Lucidius care profe-

sa un predestinaionism radical, motîv

pentru care a i fost condamnat la sinodul

local de Ia Arles din 472/3. Faustus adop-

t o atitudine intermediar între excesele

pelagiene i cele predestinaioniste, in-

sistând, mai mult decât Ioan* Cassian,

asupra necesitii cooperrii umane cu

harul divin i asupra voinei libere ini-

iale a oamenilor, chiar i în starea de

pcat, de a accepta acel har. Dac harul

divin este de importan capital pentru

mântuirea omului, acesta îi las totui

omului posibilitatea unei libere iniiative.

Linia de argumentare a lui Faustus este

una antiaugustinian. Scrisorile sale sunt

i ele importante pentru înelegerea de

ansamblu a doctrinei promovate de el.

învtura propus de Faustus a fost con-

damnat la sinodul de la Orange din 529.

Cu toate acestea, el este cinstit ca sfânt în

partea de sud a Franei.

Migne, PL, 58, 783-870 i 53, 681-890;CCL

64, 406-415; CCL 101, 101A, 10IB; CPL,

961-965; CSEL, 21, 1891; G. Wiegel,

Faustus of Riez, Philadelphia, 1938; J.G.

Cazenove, Faustus (II), art. în Smith-Wace,

II, p. 467-470; Cayre, II, 166-169; Cross,

Faustus of Riez, în ODCC, p. 504-505, cu

bibliografie; Altaner-Stuiber, 1980, p. 473-

474, cu bibliografie; M. Sirnonetti, Fansie de

Riez, în DECA, I, p. 963-964, cu bibliografie;

C. Kasper. Faustus von Riez (Reji), în LACL,

p. 233-234, cu bibliografie.

Febadius sau Foebadius

Febadius (sec. IV), episcop de Agen în

Galia. Principala sa activitate se leag de

lucrrile sinodului proarian de Ia R im ini

din 359 ale crui documente Ie isclete,

nu fr ezitare, fiind ultimul care a

acceptat s fac acest lucru. In plus, i s-a

permis s adauge i câteva comentarii

explicative. Ieronim* ne informeaz c
Febadius este autorul câtorva lucrri, re-

inând îns titlul doar al unui singur tratat

Contra arianos, care a ajuns pân la noi.

în acest scurt tratat, el respinge formula

doctrinar propus i acceptat la Ri-

mini, care în esen era proarian. In

redactarea acestuia el face uz de lucrarea

lui Tertullian* Adversus Praxean, adap-

tând argumentele antimonarhiene cerin-

elor polemicii antiariene. Dei nu între-

buineaz formula niceean homousios,

în esen doctrina elaborat de el este

niceean.

Migne. PL, 20, 11-30; CPL, 473; A. Du-

rengues. Le livre de S. Febade contre Ies

ariens, Agen, 1927; M. Sirnonetti, Febade, în

DECA, I,p. 964-965.

Felix de Urgel

Felix (m. 818), episcop de Urgel, locali-

tate în Catalonia (Spania). S-a nscut în

Spania pe la mijlocul sec. VIII. Alturi

de Elipandus*, episcop de Toledo, este

unul din conductorii ereziei adopia-

niste. Este acuzat de erezie la sinodul de

la Ratisbon din 792 în prezena lui Carol

cel Mare. Dei încearc s-i apere în-

vtura, este obligat s cedeze în faa

argumentelor aduse de ceilali partici-

pani. Este trimis Ia Roma, unde va fi

chemat din nou în faa unui sinod convo-

cat de Adrian i obligat s renune la

învtura sa adopianist. De la Roma,

el se întoarce la Urgel, reluându-i acti-
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vitatea de diseminare a teoriilor sale nu
numai în Spania, dar i în Galia i Ger-

mania, în încercarea de a-i câtiga adepi.

Alcuin* scrie împotriva lui, îns Felix nu

cedeaz i, ca urmare, este condamnat

oficial la sinoadele de la Frankfurt (794)

i Aachen (798). Din nou, Felix se dezice

de doctrina adopianist, fiind convins de

Alcuin c ceea ce el înva nu era în con-

formitate cu învturile exprimate de
Chirii* al Alexandriei i Leon* cel Mare.

Cu toate acestea, ortodoxia învturii lui

nu a fost considerat ca fiind impecabil

i de aceea a fost pus sub permanenta

supraveghere a arhiepiscopului de Lyon,

Leidrade. Pe lâng diverse tratate în care

i-a elaborat doctrina adopianist,

Alcuin îi atribuie lui Felix o Disputatio

cum Saraceno, pe care îns nu a vzut-o.

Singura lucrare a lui Felix care s-a ps-
trat în întregime este Confessio Fidei.

Dup moartea lui Felix s-a descoperit o
lucrare sub form de întrebri i rspun-

suri, Schedula* în care îi reafirm ve-

chile sale convingeri adopianiste. Ago-
bard*, urmaul lui Leidrade ca arhiepis-

cop de Lyon, în custodia cruia s-a aflat

Felix pân Ia moarte, consider c era de

datoria lui s rspund acestei lucrri. El

face acest lucru într-un tratat, Adversus

Felicem, adresat lui Ludovic Piosul, i
care cuprinde multe fragmente din lu-

crarea lui Felix.

Migne, PL 96, 881-888; Liber de variis

quaestionibus adversus Judaeos seu ceteros

infldeles vel plerosque haereticos
y ed. de

A.C. Vega- A.S, Anspach, Escurial, 1940. a

fost atribuit lui Isidor de Sevilla. J. Madoz,

este de prere c ea aparine lui Felix, vezi:

Una obra de Felix de Urgel, falsamente adju-

dicada a San Isidoro de Sevillia, în Estudios

eclesiâsticos, XXIII, 1949, p. 147-168; T.W.

Davids, Felix ofUrgel ( 1 76), în Smith-Wace,

II, p . 497-499; Cayrd, II, p. 377; Cross, Felix,

în ODCC, p. 506-507.

Ferrandus de Cartagina

Ferrandus, (Fulgentîus Ferrandus), dia-

con în Cartagina, ucenic al lui Fulgeniu*

de Ruspe, a trit în prima jumtate a sec.

VI. II însoete pe Fulgeniu în exil. Este

autorul biografiei lui Fulgeniu, VitaFul-

gentii. Totodat, a întocmit o Breviaiio

canonum, care cuprinde canoanele sinoa-

delor greceti i africane pân la el, aran-

jate sistematic. Epistolele sale sunt im-

portante pentru istoria gândirii cretine,

întrucât el abordeaz o serie de probleme

doctrinare hristologice, controversa theo-

paschit, chestiunea condamnrii celor

trei capitole., pe care o consider ca fiind

contrar hotrârilor sinodului de la

Calcedon.

Migne, PL, 65, 1 17-150; 67, 887-950; CPL,
847-848; A. Mai, Scriptorum veterum nova

coUectio, 3, 2, Roma, 1828, p. 169-184;

Bardenhewer, V, 316-319; Altaner-Stuiber,

1980, p. 489, cu bibliografie; A. Vetulani,

Breviaiio canonum Ferrandi, în DDC, II,

1937, col. 1111-1113, cu bibliografie; M.
Jourjon, Ferrandi în Dict. spirit., V, 1964,

col. 18 1-183; Cross, Ferrandus, în ODCC, p.

508; Altaner-Stuiber, 1980, p. 489; M.
Simonetti, Ferrandde Carthage, DECA, I, p.

969; H. Schneider, Ferrandus von Karthago,

în LACL, p. 234-235, cu bibliografie.

Ferreolus

Ferreolus (521-581), al cincilea episcop

de Uzes, urmând în scaun unchiului su
Firminus. S-a nscut în provincia Nar-

bonna, într-o familie aristocrat. Printre

strmoii si se numr împratul Avitus

i doi prefeci ai Galiei. Pe linie matern,

descinde din regele Lothaire I. Primete

o educaie aleas, sub îndrumarea lui

Roricius, episcop de Uzes. La vârsta de

32 de ani este hirotonit i numit episcop

de Uzes. A întreprins aciuni de încre-

tinare a evreilor, în acest scop convocând
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un sinod la Uzes, care s discute proble-

ma convertirii evreilor. Epistolele sale nu

s-au pstrat. în schimb, de la el s-a trans-

mis o regul monahal care a fost scris

de el pentru mnstirea pe care a înfi-

inat-o în localitatea sa de reedin.

Regulele sale par mai evoluate decât cele

elaborate de Cezar* de Arles i Be-

nedict* (Saxer).

Migne, PL, 66, 959-996; Grigorie de Tours,

Historia Francorvrn, 6, 7 MG Scrip. rer.

Mer., 1, 1. p. 276/277 trad. în englez de

O.M. Dalton, 2 voi. Oxford, 1927; J.

Chapman, St Benedict artdthe Sixth Century,

New York, 1929; DHGE, 16, 1242-1243;

S.A.Bennett, Ferreolus (3), art. în Smith-

Wace, II, p. 506-507; G.M. Cook, Ferreolus

de Uzes, în CE, V, p. 895; V. Saxer, Ferreol

d'Uzes, în DECA. I, p. 969-970; C. Kasper,

Ferreolus von Uzes, în LACL, p. 235.

Fiacc

Fiacc (sec. V), episcop de Sleibhte (azi

Sletty), ucenic al Sf. Patrick, apostolul

Irlandei, care l-a numit episcop al lage-

nienilor. La numire, Sf. Patrick i-a înmâ-

nat o 'cumtach', o cutie care coninea un

clopoel, un 'menster* sau relicvariu, o

cârj i o 'poolire', adic traist pentru

cri. In unele documente, el este prezen-

tat ca arhiepiscop de Leinster. De la el au

rmas dou imne, unul închinat Sf.

Brigida Fecioara i altul Sf. Patrick.

Singurul imn autentic pare a fi cel închi-

nat Sf. Patrick, deoarece Fiacc a decedat

înaintea Brigidei,

Imnul închinat Sf. Patrick a fost publicat

prima dat de Colgan, Tr Thaum., 1647; J.

Gammack, Fiacc, art. în Smith-Wace, II, p.

508-509; Acta Bollandiana, oct. , VI, 96- 106.

Fides Damasi

Mrturisire de credin concis atribuit

lui Damasus* sau leronim*, deosebit de

important pentru înelegerea evoluiei

învturii cretine. Se pare îns c
aceast formul a crezului a aprut în

sudul Galiei, spre sfâritul sec. V (Cross).

Structura formulei se aseamn cu cea a

Crezului atanasian i const dintr-o

prezentare concis a doctrinei trinitare,

urmat de precizarea hristologiei tradi-

ionale. Este posibil s fi cuprins i

Filioque.

A. Hahn, Bibliotheh der Symbole tind

Glauhensregeln in der alten Kirche, ed. a 3-

a, 1897. p.275, par 200; A.E. Bum, Anlntro-

duction to the Creeds, 1899. p. 244-248;

J.N.D. Kelly, The Athanasian Creed,

Paddock Lectures, 1962-1963, 1964, p. 10,

cu text la pag. 134 i urm.; Cross, Fides

Damasi, ODCC, p. 511.

Fides Hieronymi

O variant timpurie a crezului apostolic

elaborat în sec, IV, probabil de ctre

leronim* (Cross), în timp ce alii o atri-

buie lui Grigorie* de Elvila (Bulhart i

Wilmart). Este unul din cele mai vechi

crezuri care au circulat în Biserica apu-

sean, cuprinzând cuvintele descendit ad

mferos - a coborât la iad, care apar pen-

tru prima dat în crezul baptismal folosit

în Biserica din Aquileia în timpul lui

Rufln*, i Sanctorum communiortem -

împrtirea sfinilor, sintagm folosit

prima dat de Niceta* de Remcsiana.

PLS 1, 515-516; CPL:
553; G. Morin, Un

symbole inedit attribue a saint Jerome, în

RBen 21, 1904, p. 1-9; Idem, Anecdota

Maredsokma, 3, 1903, p. 199-200; Burhart,

CCL, 69273-275; A. Wilmart, în RBen 30,

1913, p. 274 i urm.; Cross, Fides Hieronymi,

în ODCC, p. 511; L. Dattrino, Fides

Hieronymi, în DECA, 1, p. 972; J. Lossi,

Fides Hieronymi, în LACL, p. 235.
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Fîdes Nicaena

Este vorba de Didascalia CCCXVIII
Patrum Nicaenorum, atribuit în mod
eronat lui Atanasie*. Lucrarea se compu-
ne din dou pri. Prima parte cuprinde o
mrturisire de credin, simbolul niceean

însoit de un comentariu dogmatic în care

sunt condamnate învturile lui Sa-

belie*,Fotin i antropomorfismele lui

Arie*. In partea a doua, se regsesc o se-

rie de reguli monahale i morale. Di-

dascalia se aseamn foarte mult cu

Syntagma ad nwnachos, atribuit, de

asemenea, lui Atanasie, Cât privete lo-

cul scrierii Didascaliei, se pare c ar fi

Egiptul (Dattrino).

Migne, PG, 28, 1637-1644; CPG II, 2298;

pentru Sintagm: Migne, PG, 28, 835-845;

reproducere parial a Didascaliei: A. Hahn,

Bibliothek der Symboie..., p. 308-312; G.

Dossetti, // simbolo di Nicea e di

Constantinopoli, Roma, 1967, p. 51-56; L.

Dattrino, Fides Nicaena, în DECA, I, p. 972.

Filaster, Filastrius sau Philaster

Filaster sau Philaster (m. 397), episcop

de Brixia (Brescia) i scriitor anti-eretic.

Augustin* îl numete i Philastrius,

forma Philaster fiind întâlnit în actele de

Ja Aquileia. Ieronim* nu vorbete despre

el în De viris illustribus* singurele infor-

maii pe care le deinem fiind luate din

unul din panegiricele pe care Gau-
deniu*, urmaul su în scaunul episco-

pal, obinuia s le tin cu ocazia come-
morrii morii sale. Filaster i-a început

cariera ca predicator itinerant, polemi-

zând cu pgânii, cu evreii i cu ereticii.

Se pare c a avut o confruntare polemic
i cu Auxeniu*, episcop arian la Milano,

îns disputa nu a fost reuit, Filaster,

primind i o btaie bun. în calitate de

episcop, particip la sinodul de la Aqui-

leia din 381, care i-a depus pe episcopii

arieni Palladius* de Ratiaria i Secun-

dianus* de Singidunum. De Ia Filaster

ne-a rmas lucrarea Diversarum haere-

seoti lihri. Scopul acestei lucrri, dup
cum afirm autorul, a fost s prezinte

ereziile de la facerea lumii i pân în pe-

rioada cretin. In realizarea ei, Filaster

s-a bazat pe informaii luate de la Epi-

fanie* i Ipolit*. Spre deosebire de ace-

tia, el nu consider filosofiile greceti

antice ca erezii. Lista ereziilor dat de

Filastru a fost analizat i de Augustin.

Migne, PL, 12, 1111-1302; F. Marx, CSEL,
38, 1898; F. Hcylen, CCL, 9, 1957, p. 207-

324, 481-584 (indici); R. A. Lipsius, Zur

Quellenkritik des Epiphanios, 1865; Barden-

hewer, Btj p. 481-585; G. Salmon, Philaster,

art. în Smith-Wace, IV, p. 351-353; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 369; Cross, Philaster, art. în

ODCC, p. 1079; Quasten, Patraiogy, IV,

130-133, cu bibliografie; B. DLimler, Filas-

trius, în LACL, p, 235- 236, cu bibliografie.

Fileas de Thinuis

Fileas de Thmuis (m. 307), episcop de

Thmuis în delta Nilului i arhonte al

Alexandriei. S-a nscut într-o familie

aristocrat înstrit. Despre împrejurrile

suferinei i ale morii sale martirice

avem informaii de prim mân. Este

vorba de o scrisoare pe care el o trimite

credincioilor si din închisoare, precum

i Actele sale martirice, dei autentici-

tatea acestora a fost în trecut pus la

îndoial. Recent a fost descoperit un do-

cument, cuprinzând Apologia lui Fileas,

mai exact, procesul verbal ai celei de a

cincisprezecea i ultima edin în decur-

sul creia prefectul Egiptului, Culcianus,

îl condamn la moarte Ia 4 februarie 306.

Apologia sa este un document istoric,

teologic i literar deosebit de important,

care s-a pstrat în colecia Bodmer.
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Eusebiu, Ist bis., VIII, IX, 7 i urm.; Epistola

sa în R. Knopf-G. KrUger, Ausgewdhlte

Martyrerakten, Sammlung ausgewhlter

kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellen-

schriften, N.F., III, 1929; p. 111-116; trad. în

lat. în T. Ruinart, OSB, Acta Primorum

Martyrum Sincera, Paris, 1969; Apologia în

V. Martin (e<±), Papyrus Bodmer XX, Ge-

neva, 1964; F. Halkin, SJ, L'Apologie du

martyr Phileas de Thmuis et Ies Actes latins

de Philâas et Philorome, în Anal. Boli., 81,

1963, p. 5-27; G.T. Stokes, Phileas, în Smith-

Wace, IV, p. 353; Cross, Phileas, St., în

ODCC, p- 1079-1080; V. Saxer, Phileas de

Thmuis, în DECA, II, p. 2012.

Filip

Ucenic al lui Bardesanes*, aparinând

ramurii orientale a gnosticilor valen-

tinieni. Unii istorici consider c el ar fi

autorul lucrrii Cartea legilor popoa-

relor, scris sub form de dialog, i atri-

buit în mod tradiional lui Bardesanes*.

Textul, menionat de Eusebiu, s-a pstrat

în limba siriac, reprezentând unul din

cele mai vechi documente ale literaturii

siriace, dac facem abstracie de primele

traduceri din Sf. Scriptur.

Liber legum regionum în F. Nau, PS, pars I,

tom. 2, Paris, 1907, p. 490-658 (text siriac);

trad. în italian: G. Levi della Vida, // dialo-

go c/e IU' leggi dei paesi. Roma, 1921; C.

Hoit, Phitippus, în Smith-Wace, IV P- 354;

C. Gianotto, Philippe, în DECA, II, p. 2012.

Filip, Apostolul

Apostolul Filip, unul din cei doisprezece

apostoli. Originar din Betsaida Gali leii,

cetatea lui Andrei i Petru. Evangheliile

sinoptice îl menioneaz între Apostolii

Domnului (Matei 10, 2; Marcu 3, 18;

Luca 6, 14, vezi i Fapte 1, 13). Evan-

ghelistul Ioan îi acord un rol mai mare.

El este unul dintre cei dintâi care au fost

chemai la apostolat i cel care l-a pre-

zentat pe Nathanael Mântuitorului. A
fost prezent la hrnirea miraculoas a

celor cinci mii de oameni. Filip a fost cel

care I-a cerut Mântuitorului s-L arate pe

Tatl (Ioan 14, 8 i urm). Se pare c i el

a fost unul din ucenicii lui Ioan Botez-

torul, alturi de Andrei, Petru, Iacov,

Ioan i Nathanael. A fost martor al înl-

rii cu trupul la cer a Mântuitorului, par-

ticip la alegerea lui Matia, a fost de fa
la Pogorârea Duhului Sfânt i la sinodul

apostolic. Dup tradiie, ar fi propovduit

în cele dou Frigii i în Grecia i a murit

la vârsta de 80 de ani la Hierapolis, iar

dup alte izvoare ar fi suferit moarte de

martir prin rstignire. Din aceast pri-

cin, în art este prezentat cu o pâine în

mân sau alturi de o cruce înalt.

Ioan Mircea, Filip, în Dicionar al Noului

Testament, EIBMBOR, Bucureti, 1995, p.

1 80; Cross, Philip in the New Testament, în

ODCC, p. 1080; R. Trevijano, Philippe,

Apâtre
t
în DECA, II, p. 2012-2013.

Filip, Epistola lui Petru ctre

Epistola lui Petru ctre Filip este unul din

documentele despre existena cruia s-a

luat cunotin în urma descoperirilor de

la Nag Hammadi i care aparine contex-

tului larg al Noului Testament, al creti-

nismului primar i al istoriei gnozei.

Epistola are legtur atât cu Evanghelia

dup Luca, Faptele Apostolilor, cât i cu

Evanghelia dup Ioan, i poate fi plasat

în contextul tradiiei apocrife a Faptelor

Apostolilor din sec. II i III. Textul cu-

prinde materiale din Faptele apocrife ale

lui Filip, privind alegerea spaiului mi-

sionar. Pe lâng acestea, se regsete o

serie de interpolri care, dei nu sunt pre-

dominant gnostice, au un rol decisiv

gnostic. Antropologia textului are nuane

explicit gnostice. Textul este deosebit de
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important pentru cunoaterea frmân-
trilor i a mentalitilor din perioada

rspândirii cretinismului.

The Facsimile Edition ofthe Nag Hammadi
Codices, Codex VIII, Leiden, 1976; J.E.

Menard, La Lettre de Pierre â Philippe,

Quebec, 1977; The Letter ofPeter (o Philip

(VIH,2), introduced and translated by F.

Wisse, în The Nag Hammadi Library in

English, New York/London/Hagerstown/San

Francisco, 1977, p. 394-398; Hans-Gebhard
Bethge, The Letter of Peier to Philip, în W.

Schneemelcher, New Testament Apocrypha,

voi. I, revised edition, 1991, p. 342-353, cu

bibliografie; G. Rflwekamp, Philippus-Lite-

ratur, în LACL, p. 502-504, cu bibliografie.

Filip, Evanghelia dup
Tratat gnostic descoperit în Biblioteca de
la Nag Hammadi în 1945-1946. Exis-

tena textului a fost atestat de Epifanie*,

Timotei de Constantinopol i ps.-Leoniu

de Bizan. Epifaniu relateaz cu emfaz
c textul a fost folosit de gnosticii liber-

tini din Egipt din sec. IV. Ceilali doi

scriitori afirm c era vorba de un text

maniheic. Textul se concentreaz în spe-

cial asupra problemei mântuirii i nu
conine naraiuni, cu excepia câtorva

mici incidente, în care i se atribuie lui

Hristos anumite afirmaii doctrinare. Din
analiza textului s-au putut discerne influ-

ene iudaice, filosofice greceti, toate

esute în vemânt valentin ian. Textul

dateaz din sec. II sau III i s-a pstrat

doar în limba copt, fiind vorba îns de o
traducere din greac. Locul scrierii este

Siria. în lista textelor de la Nag Ham-
madi, Evanghelia dup Filip îi urmeaz
celei dup Toma. A fost atribuit lui

Filip, deoarece acesta este singurul nume
menionat în text. Importana acestui do-

cument rezid în faptul c arunc o lu-

min asupra transmiterii i folosirii cu-

vintelor Mântuitorului, asupra discursu-

lui în parabole i metafore, fiind în spe-

cial un martor al tradiiei i practicii cate-

hetice din perioada cretinismului pri-

mar, chiar dac în sine textul nu aparine
structurilor literare canonice cretine.

The Facsimile Edition ofthe Nag Hammadi
Codices* published under the Auspices ofthe

Department of Antiquities of the Arab Re-
public of Egypt in Conjunction with the

United Nations Educaional, Scientific and

Cultural Organization, Codex II, Leiden.

1974, pi. 4-5, p. 63-98; J.-E. M6nard,
L'Evangile selon Philippe, Strasbourg, 1967;

Cross, Philip, Gospel of, ODCC, p. 1080;

Hans-Martin Schenke, The Gospel of Philip,

în W. Schneemelcher, New Testament Apo-
crypha, voi. I, revised edition, 1991, p. 179-

208, cu bibliografie; G. ROwekamp, Phi-

lippus-Literatur, în LACL, p. 502-504, cu

bibliografie.

Filip, Faptele Iui

Document apocrif, encratit în esen, de
importan deosebit datorit vechimii,

încrcturii simbolice i mai ales a rolu-

lui pe care Apostolul Filip l-a avut în

scrierile eterodoxe ale literaturii cretine

din primele veacuri. Documentul în sine

este o compilaie de texte preluate din

aproximativ 15 surse, din care îns lip-

sesc capitolele 1 1 i 15. Capitolele 1-7 au

un caracter encratit. Capitolele 8-15

prezint faptele lui Filip în Hierapolis i
moartea sa martiric prin rstignire.

Asocierea lui Filip cu Hierapolis este

veche i este atestat înc de la sfâritul

sec. I de ctre Paipas* din Hierapolis. La
Faptele lui Filip se adaug alte dou do-

cumente: Historia Philippi, în siriac, i
Acta Philippi et Petri, în copt, ambele
presupunând un original grec. Pe lâng
acestea menionm versiunile în arab i
etiopiana.
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W. Wright, Apocryphal Acts ofthe Apostles,

1-11, London, 1871; M. Erbetta, GIî Apocrifi

de/ NT 2y
Torino, 1966, p. 457-485, cu tra-

ducere în italian; M.R. James, The Apo-

cryphal New Testament, Oxford, 1955, cu

traducere englez; F. Bovon et. al., Les actes

apocryphes des apotres, Geneva. 1981; E.

Junod i J.-D. Kaestli, L'fvstoire des actes

apocryphes des apotres du IIIe au VP siecle.

Geneva, 1982; Hans-Martîn Schenke, în W.

Schneemelcher, New Testament Apocrypha,

revised edition, voi. II, 1991, p. 468-476; G.

Rowekamp, Philippus-Lileratur, în LACL,

p. 502-504, cu bibliografie.

Filip

Filip (m. 455/6), preot i ucenic al lui

leronim*. dup informaia lui Ghena-

die*. El este autorul unui comentariu la

cartea Iov dup textul Vulgata. Comen-

tariul s-a pstrat în dou versiuni: una

lung i alta scurt. Versiunea interliniar

a fost publicat între scrierile lui lero-

nim. S-au pstrat epistola însoitoare i

diverse fragmente.

Migne, PL, 23, 1407-1470; 26, 619-802;

Ghenadie, Vir ///., 63; A. Wilmart, Analecta

Reginensis, Cetatea Vatican, 1933, p. 316-

322; J. Bauer, Corpora orbiculota. Eine ver-

schollene Origenesexegese bei Ps.-Hie-

ronymus. în ZKTh, 82, 1960, p. 333-341; C
Hoit, Philippus (15). în Smith-Wace. IV, p.

357; J. Gribomont. Philippe, în DECA, II, p.

2013-2014; J. L5ssi, Phiiippus, Schider des

Hieronymus, în LACL, p. 504.

Filip de Gortyna

Filip de Gortyna a fost episcop de

Gortyna, în Creta, în a doua jumtate a

sec. II i este autorul unui tratat împotri-

va marcioniilor, despre care avem infor-

maii doar de la Eusebiu*. Filip este

menionat în aceast calitate în scrisoarea

lui Dionisie de Corint, care îl felicita

pentru curajul i înelepciunea cu care

Biserica sa înfrunta erezia marcionit.

Eusebiu, Ist. bis., IV, 21,23, 25; G. Salmon,

Philippus (4), în Smith-Wace, IV, p. 355: E.

Prinzivalii, Philippe de Gortyne, în DECA,

II, p. 2014.

Filip Sidetul

Filip Sidetul (sec. V), istoric bisericesc.

Originar din Side, în Pamfîlia, locul de

natere al celebrului filosof sofist Troi-

lus. Venind Ia Constantinopol, intr în

anturajul Sf. loan* Hrisostom, care îl

hirotonete diacon. Candideaz de trei

ori, (ar succes, la scaunul patriarhal al

Constantinopolului în 426, 428 i 431.

Toate cele trei insuccese sunt prezentate

în lucrarea sa Istoria cretin, acuzân-

du-i contracandidaii de propriile sale

nereuite, în ordine: Sisiniu, Nestorie i

Maximian. Din nefericire. Istoria cre-

tina s-a pstrat doar fragmentar. Ea a fost

structurat în 36 de cri i aproape 1 000

de tomoi, cuprinzînd istoria de la crearea

lumii i pân în anul 426. Socrate* i

Fotie* nu au o prere prea bun despre

aceast lucrare, considerându-o o ames-

tectur neizbutit de materiale etero-

gene, adunate din diferite surse i aezate

fr nici o ordine, pentru a impresiona

prin cunoatinele sale universale, i nu

ca mijloc de informare i instruire, So-

crate spune clar c este un amestec de

teoreme de geometrie, astronomie, arit-

metic i muzic, pe de o parte, i de-

scrieri de insule, muni, copaci i alte

lucrri de mic importan, pe de alt

parte. Ordinea cronologic este adeseori

trecut cu vederea, rezultatul fiind o lu-

crare tar valoare, atât pentru cei înv-

ai, cât i pentru cei neînvai. La rândul

lui, Fotie o catalogheaz ca 'difuz, tar

duh i fr elegan, scris mai degrab

pentru parad, decât pentru a fi folosi-
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toare, având puin legtur cu istoria i
cu atât mai puin, cu istoria cretin'.

Chiar dac cei doi istorici nu au avut

cuvinte de laud la adresa istoriei Iui

Filip, pierderea ei este de regretat, deoa-
rece în ea am fi avut multe informaii

care lipsesc din Istoria bisericeasc a lui

Eusebiu*. Socrate ne mai informeaz c
Filip a scris i alte câteva lucrri, care

îns nu s-au pstrat în nici un fel, una
dintre ele fiind îndreptat împotriva

tratatelor lui Iulian contra cretinilor.

CPG, III. 6026; Socrate, Ist. bis., 7, 26-27,

29, 35; H. DodwelJ, Dissertationes in Ire-

namm. Acceditfragmentum Philippi Sidetae

hactemts ineditum de catechistarum Alexan-

drmorum successione, Oxford, 1689, 488; C.

de Boor, Neue Fragmente des Papias,

Hegesippvs imd Pierus ir, hisher unhekan-

nien Exzerpten aus der Kirchengeschichte

des Philippus Srdetes(T\J 5, 2), Leipzig,

1888, 165-184; E, Honigmann, Patristic

Studies (ST 173), Cetatea Vatican, 1953, p.

82-91; E. Venables, Philippus (9), art. în

Smith-Wace, IV, p. 356; Cross. Philip

Sidetes, art. în ODCC, p. 1082; Bardenhewer,
IV, p- 135-137; Quasten, Patrology, III, p.

528-530; Altaner-Stuiber, 1980, p. 226; F.X.

Murphy, Philip Sidetes, în CE, II, p. 276. A.

De Nicola. Phitippe de Sicii, în DECA, II, p.

2014; G. Rtfwekamp, Philippus' von Side, în

LACL. p. 504.

Filocalie

Filocalie, în traducere 'iubire de frumos'.

Colecfe de texte care abordeaz în spe-

cial viaa contemplativ, mistic, Tra-

diia fllocalic este specific Bisericii

Ortodoxe. Exist în tradiia ortodox trei

colecii filocalice. Prima aparine Sf.

Vasile* cel Mare i Grigorie* de Na-
zianz, fiind realizat între anii 358-359,

preluând texte din opera lui Origen*. De
aceea este cunoscut i sub denumirea de
Filocalia lui Origen. Aceast Filocalie

cuprinde i fragmente din scrierile lui

Origen care s-au pierdut. Autorii acestei

colecii s-au interesat în special de meto-
da exegetic i de învtura despre liber-

tatea uman, trecând sub tcere aspectele

controversate ale gândirii lui Origen. A
doua colecie este cea realizat de Sf.

Macarie Notar al Corintului i Nicodim
de la Muntele Athos, publicat pentru

prima dat la Veneia în 1782. Aceast
colecie cuprinde texte din scrieri asce-

tice i mistice începând cu sec. IV i pân
în sec. XV, abordând în termeni generali

învtura i practica isihast i în special

Rugciunea lui lisus sau Rugciunea Ini-

mii. Textul a fost tradus în limba slavon
la sfâritul sec. al XVIII-lea, mai exact în

1 793, de Sf. Paisie cel Mare de la Neam,
iar în sec. al XlX-lea, în rus, de Epis-

copul Teofan Zvorâtul, într-o ediie lr-

git, în 5 voi., între 1876-1890. O atreia

colecie fllocalic este cea realizat de

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stniloae, Membru
al Academiei Române, cu titlul: Filo-

calia sfintelor nevoine ale desvâririi,

în 12 volume. Primele patru volume au
vzut lumina tiparului Ia Sibiu între anii

1946-1948, iar ultimele opt Ia Bucureti,

între anii 1976-1991. Ea se întemeiaz pe
prima colecie de texte filocalice realiza-

t în limba român de clugrul Rafailde

a Dragomirna în 1 767, cât i pe Filocalia

ui Nicodim, îns având o perspectiv

mult mai larg, texte deosebit de bogate

i diverse, cu comentarii teologice de o
neasemuit profunzime i frumusee.

J.A. Robinson. The Philocalia of Origen.

Cambridge, 1893; E. Junod, Origene. Phi-

localie 21-27, SCh, 226, Paris, 1976;

Philokalia ton hiero neptikon,,., voi. 1-5, ed.

III, Atena, 1957-1963 (în greac); Filocalia

sau culegere din scrierile sfinilor Prini
care arata cum se poate omul curai, lumina

i desvâri, în rom. de Pr Prof. D. Stniloae,

voi. 1-4, Sibiu, 1946-1948, voi. 5-12,
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Bucureti, 1
976- 1 99 1 ; Dobroioliubie, trad. în

slavon de Paisie Velicicovschi, Moscova,

1793; Dan Zamfirescu, Paisianismui Un

moment românesc in istoria spiritualitii

europene, Ed. Roza Vânturilor, 141 p.;

Cross, Philocalia, în ODCC, p. 1084; J.

Gribomont, Philocalie, în DECA, II, p. 201 8.

Filocalius, Furius Donysius

Filocalius, Furius Dionysius (sec. IV),

caligraful papei Damasus*. Inscripiile

din catacombe, care aparin papei Dama-

sus, sunt redactate într-o form cali-

grafic de o frumusee deosebit, ceea ce

le distinge cu uurin de toate celelalte

inscripii. Pagina de titlu a ceea ce este

cunoscut sub numele de Catalogul Li-

berian al papilor, redactat în 354, este

ornamentat în mod deosebit i cuprinde

inscripia: Furius Dionysius Filocalus

titulavit. Acest lucru l-a fcut pe Mom-
msen s-l identifice pe autorul paginii

ornamentate cu artistul fragmentului da-

masian pstrat la Vatican, care menio-

neaz: Scribsit Furius Dion. Orice în-

doieli cu privire la existena lui Furius au

fost înlturate o dat cu descoperirea

epitafului papii Eusebiu care se încheie

astfel: Scribsit Furius Dionysius Filo-

calus, Damasis pappae cuitor atque

amator.

Th. Mommsen, Ober den Chronographen

vom Jahre 354, Abhandlungen der kOnig.

Sâchs. Geselischaft, I, 585; De Rossi, Roma

sotteranea, I, 116; G. Salmon, Filocalus,

Furius Dionysius, art. în Smith-Wace, II, p.

514-515; A. Ferrua, Filocalo l'amante della

bella letera, CivCatt, 1939, I, 35 i urm.;

idem, Epigrammata Damasiana, Cetatea

Vatican, 1942, 21 i urm.; J. Vîves, Las

inscripciones Damasianas, în La tumba de

San Pedro y las catacumbas Romanas,

Madrid, 1954, p. 426 i urm.; U. Dionisi,

Philocalus Furius Dionysius, în DECA, II, p.

2018.

Filostorgiu

Filostorgiu (368-439), istoric bisericesc

arian. S-a nscut la Borissos, în Cappa-

docia Secunda, în anul 368, din prini

eunomieni. La vârsta de 20 de ani vine la

Constantinopol, unde rmâne o mare

parte din via. Probabil educaia din

familie i înclinaiile ulterioare, îl deter-

min s devin mare admirator al lui

Eunomiu*, ceea ce l-a fcut mai puin

credibil ca interpret i prezentator al isto-

riei (Gibbon). A fcut mai multe cltorii

i un pelerinaj în Palestina.

Filostorgiu îi scrie opera sa principal,

Istoria bisericeasc, la Constantinpol.

Ea este împrit în 12 cri i acoper

perioada de la anul 300 i pân la 425,

conceput ca o continuare a istoriei lui

Eusebiu* îns, în realitate, a ieit o apo-

logie târzie a arianismului extremist al

lui Eunomiu*. în esen, el susine c
Dumnezeu a trimis omenirii înc doi pro-

fei, pe Aeiu* i pe Eunomiu a cror

sarcin a fost de a salva adevrata orto-

doxie din dezastrul cauzat de Atanasie*.

Caracterizând opera lui Filostorgiu, Fo-

tie* spune c istoria acestuia st In con-

trazicere cu aproape toi ceilali istorici,

exaltând pe arieni i arianizani i insul-

tând pe ortodoci. De aceea, istoria lui nu

poate fi considerat o istorie propriu-

zis, ci o îniruire de acuzaii i insulte Ia

adresa ortodocilor Dintre figurile ariene

pe care el le prezint, mai enumerm pe

Asterie de Capadocia, Teofii Indul,

Ulfila*, Eusebiu* de Nicomidia. Din

istorie s-au pstrat diverse fragmente i o

prezentare rezumativ fcut de Fotie,

care ne ajut la reconstituirea scheletului

ei. Pe lâng aceast istorie, Filostorgiu a

publicat o apologie a cretinismului con-

tra lui Porfiriu, un Encomium sau o laud

la adresa lui Eunomiu, despre care nu

tim nimic.
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CPG, MI, 6032; Migne, PG, 65, 459-624; J.

Bidez, Phîlostorgius Kirchengeschichte,

GCS, 21, 1913. 1-150; E. Wallford, The
Ecclesiastical History ofSozomen... also the

Ecclesiastical History of Phîlostorgius as

Epitomized by Photius, London. 1855; Fotie,

Biblioteca, cod. 40; W. Milligan, Phîlo-

storgius, art. în Smith-Wace, IV, p. 390; G.

Fritz, Phiiostorge, art. în DTC, XII. 2. 1935,

col. 1495-1498; Cross, Phîlostorgius, art în

ODCC, p. 1085-1086; Bardenhewer, IV, p.

132-135; I. G. Coman, Patrologie, 1956, p.

210-211; Altaner-Stuiber. 1980, p. 226;

Quasten, PatroIog\\ !I[, p. 530-532; A.
Labate. Philostorge, în DECA, II, p. 2021-

2022; C. Schmidt, Phîlostorgius, în LACL,
p. 505.

Filotei

Filotei, clugr sinait, care se înscrie în

tradiia Sf. loan* Scrarul i Isihie*. A
scris o serie de lucrri duhovniceti, care

au fost preluate mai târziu în Filocalia lui

Nicodim Aghioritul. Scrierile sale preced

pe cele ale Sf. Simeon Noul Teolog,

CPG, 7864-7866; Migne, PG. 88, 1369-

1372; Filokalia, voi. 11, Atena, 1958, p. 274-

286; Beck, Kirche imd theologische Literatur

im byzantinischen Reich, Miinchen, 1959, p.

453-454; J. Gribomont, Philothee, în DECA,
II, p. 2022-2023.

Finnian de Clonard

Finnian de Clonard (m. 549), Findian sau

Finden, în latin Vennianus, Vinniaus, a

fost abate la Clonard. S-a nscut în

Irlanda, la Mysdall, în jurul anului 470.

Este educat la Leînster, probabil, la Irone

(comitatul Carlow), unde ridic primele

sale ctitorii, la Rossacurra, Drumfea i
Kilmagush, de unde merge în ara Ga-
lilor, pentru a studia monahismul tra-

diional sub îndrumarea lui David, Cadoc
i Gildas. Revenit în Irlanda. înal dou

ctitorii la Aghowle (comitatul WickJow)

i Mugna Sulcain. Se stabilete la mâns-
trrea Clonard, atrgând un numr mare
de ucenici. In cadrul acestui aezmânt
se punea accent deosebit pe studiu, mai

ales cel al Sf. Scripturi, iar viaa mona-
hal urma tradiia galez, care era în

esen rsritean ca structur. Finnian a

fost cunoscut ca 'magistru' i ' profesor

al Sfinilor Irlandei', cu deosebire al

celor 'Doisprezece Apostoli ai Irlandei*.

De la el a rmas un -PeniteniaF, la a

crui redactare a fcut uz de informaii

preluate de la leronim*. Ioan* Cassian.

dei în mare parte este original. Se pare

c acest Penitenial l-a inspirat pe cel al

Iul Columbanus*. Finnian a muritde ciu-

m. Numele lui este menionat într-un mar-

tirologiu vizigot de la începutul sec. IX.

BHL 2989; W. Stokes, Lives ofSaimsfrom
the Book qfLismore, 1890, p. 75-83, 222-

230; W.W. Heist, Acta sanctonim INberniaâ,

1965, p. 96-106: R.A.S. Macalister, The
Latin and Irish Lives of Ciaran, 1921; P.

Grosjean, Notes d'hagiographie celtique, 24.

Mention de S. Finnian de CJuain Iraird dans

un martyrologe visigothique du debut du DF
siecle. AB. 72, 1954, p. 347-352; K. Hughs,

The Historical Valae of the Lives of St.

Finnian ofClonard, în EHR, LXIX, 1954, p.

535-572; L. Bielcr, The Irish Penitemials,

1963; J.T. Macneill i H. Gamer, Medieval

Handbooks of Penance, 1965; R. Gregoire,

Finmn de Clonard. în DECA, 1, p. 974.

Firmicus Maternus

Firmicus Maternus (m. d. 360), s-a ns-
cut în Sicilia, într-o familie aristocrai,

primind o educaie aleas în filosofia i
cultura clasic i retoric. -a convertit la

cretinism mai târziu in via. Prima sa

lucrare, Matheseos libri VIffm fost scris

în perioada când era pgân (334-337).

Este vorba de un tratat de astrologie, care

273



FIRMICUS MATERN US FIRMILIAN DE CEZAREEA

menioneaz credinele i practicile

astrologice ale vremii» presrate ici i

colo cu rugciuni i sfaturi morale de

sorginte neoplatonician. Cea mai im-

portant lucrare a sa este De errore pro-

fanarm religionum, scris între anii

343-347, dup convertirea sa la cretin-

ism, în care combate pgânismul cu

superstiiile sale, cu tendina de a îndum-

nezei elementele naturii i cu misterele

sale. In concluzie, amintete împrailor

Constaniu i Constans de obligaia de a

distruge orice urm de pgân ism. Ca

apologet, Firmicus este mult mai incisiv

i mai radical în aprecierile sale decât

apologeii cretini anteriori lui. El nu se

prezint doar ca aprtor al cretinismu-

lui, ci mai ales ca unul care dorete con-

vertirea pgânilor la cretinism (Opelt).

Lui Firmicus i-a fost atribuit, în mod

eronat, înc un tratat, Consuliationes Za-

cehei er Apollonii, în trei cri (Morin),

dar care s-a dovedit a fi o prelucrare

bazat pe epistolele 135 i 137 ale lui

Augustin, conceput înainte de sfâritul

sec. V, de ctre un autor necunoscut.

Migne, PU 12. 971-1050; Idem. 20, 1071-

1166; Migne, PLS, I. 1095; C. Halm, CSEL,

2, 1867, p. 75-130; W. Kroll, F. Skutsch, K.

Ziegler, Matheseos libri VII, 2 voi., Teubner,

Leipzig, 1897-1913, retip. 1968; F. Boli,

Firmicus Maternul în PWK, 6, 1906, 2365-

2379; T. Wilkstrom, In Firrnicum Maternum

studia critica, Uppsala, 1936; A. Realz, Das

theologische System cier Consultationes

Zacchaei et Apollonii, Freib. Theol. Studien,

25, Freiburg i. Br., 1920; P. Hadot, Firmicus

Maternus, în DSp. 5. 1964. col. 384-388 cu

bibliografie; Bardenhewer. III. p. 456-460;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 360 i urm.; K.

Ziegler, RAC. VII, 1969. col. 946-959. cu

bibliografie; Quasten, Patrology, IV. p. 569-

572, cu bibliografie; B. Studer. Firmicus

Maternus, în DECA, I, p. 974-975; H. Holt-

haus. Firmicus Maternus, în LACL, p. 236.

Firmilian de Cezareca

Firmilian (m. 268), episcop al Cezareei

Capadociei. Ajunge episcop în anul 230,

inaugurând irul celei mai strlucite

pleiade de ierarhi, care au ocupat acest

scaun episcopal. A fost contemporan cu

Sf. Grigorie* Taumaturgul i ucenic al

lui Origen* pe care l-a invitat s viziteze

Cezareea Capadociei. La rândul su,

Firmilian l-a vizitat pe Origen în refugiul

su din Cezareea Palestinei, pentru a-i

aprofunda cunotinele sale teologice.

Particip la sinodul de la Antioliia din

251, care condamn erorile lui Pavel de

Samosata. Se stinge din via în anul 268

în timpul cltoriei la Antiohia pentru a

participa la un alt sinod.

Din scrierile sale a supravieuit o singur

scrisoare adresat Sf. Ciprian*, în anul

256, în privina controversatei probleme

a rebotezrii ereticilor. Este vorba de un

rspuns la scrisoarea pe care Sf. Ciprian

i-a adresat-o i care s-a pierdut. Origi-

nalul grec al scrisorii s-a pierdut ea Fiind

pstrat în traducere latin, fcut proba-

bil chiar de Sf. Ciprian. în aceast scri-

soare, el critic atitudinea episcopului

lcfan al Romei, care excomunicase Bi-

sericile din Cilicia, Capadocia i Galatia,

pentru c au rebotezat pe eretici, i îl

sprijin pe Sf. Ciprian, care susinea ne-

cesitatea rebotezrii acestora. O iertare

real a pcatelor putea fi dat doar de

urmaii direci ai apostolilor, care erau

episcopii i nu ereticii.

W. Harei, CSEL 3, 2. 1871. p. 810-827; L.

Bayard, S. Cyprien. Correspondance, Paris,

1925; G. A. Mitchell. Firmilian and Eucha-

risticConsecratian, în J.Th.S., M.S.. V. 1954,

p. 215-220; Cross, Firmilian, St., art. în

ODCC, p. 514; E. W. Benson, Firmilîanvs,

57., art. în Smith-Wace, II. p. 521-522; Idem.

Cypricm, His Li/e, His Times, His Work

London, 1897. p. 377-386; Bardenhewer. II.

p. 312-314; Quasten, Patrotogy, Ii, p. 128-
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129; J.G. Coman, II, p. 389-391; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 212; R Nautin, Leitres ei

ecrivains chretiens. Paris, 1961, p. 152-156,

238-250; Idem, Firmitien de Cesaree de

Cappadoce, în DECA, I, p. 975; B. Windau,

Firmilian von Casarea^ în LACL, p. 236-

237.

Firmus de Cezareea Capadociei

Firmus de Cezareea Capadociei (m.

439), episcop de Cezareea Capadociei,

participant la sinodul ecumenic de la

Efes din 431, susintor al teologiei hris-

lologice a lui Chirii*. La sinodul de la

Tars, gruparea oriental l-a depus în pofi-

da recomandrilor deosebite de elogioase

din partea lui loan* de Antiohia. De la el

au rmas 45 de epistole i o scurt omi-

lie, pe care a rostit-o cu ocazia sinodului

de la Efes, pstrat în versiune etiopiana.

Dei epistolele sale nu abordeaz toate

problemele teologice ale vremii, ele sunt

considerate ca model epistolar, datorit

frumuseii i eleganei stilului.

Migne, PG.77. 1481-15 14; CPG. 612021; A.

Dillmann. Clwesthomatia Aethiopictu Darm-
stadt, 1967 = 1866, Berlin, 2 I955, p. 106 i
urm. (text); B.M. Weischer, Qerelhs IV /,

Homilien und Briefe zum Konzil von
Ephesos. Wiesbaden, 1979, p. 134-137; S.

Grebaut, Traduciion de la version âthiopietme

d'une homelie de Firmus, evecjuc de Cesaree,

ROC, 15, 1910, 324-325; E. Venables,

luim.s (10). art. în Smith-Wace, H, p. 524;

DHGE, 17. p. 264; SJ. Voicu, Firmus de

Cesaree de Cappadoce, în DECA. I. p. 975;

B. Windau, Firmus von Cusarea, în LACL,
p. 237.

Flaccillus sau Flacillus

Flaccillus sau Flacillus (m. 343), episcop

arian de Antiohia, urmaul în scaun al lui

Eufroniu (aprox. 330) i reprezentant ai

gruprii eusebienilor. Despre viaa i

activitatea lui înainte de a ajunge episcop

nu avem informaii. Dup ce ocup scau-

nul episcopal de Antiohia, actele episco-

pale îl menioneaz ca preedinte al sino-

dului de la Tyr din 335, care îl condamn
pe Atanasie*. In acelai an, particip la

sfinirea Bisericii învierii din Ierusalim

i, se pare. a prezidat sinodul care a avut

loc cu acea ocazie, când Arie* i Eu-

zoius* au fost acceptai în comuniune cu

ortodocii. în 341, prezideaz un alt si-

nod la Antiohia care ia hotrâri semi-

ariene. Este unul din episcopii orientali

care nu au acceptat hotrârile sinodului

roman din 341, exprimându-i ostilitatea

în corespondena cu Iul iu, episcopul Ro-

mei. Eusebiu* i-a dedicat lui Flaccillus

tratatul su împotriva lui Marcel* de

Ancyfa, solicitându-i s fac orice adao-

suri sau corecturi pe care Ie crede de

cuviin. A decedat înainte de anul 343,

fiind urmat în scaun de tefan.

E. Venables, Flaccillus (Flacillus) , art, în

Smith-Wace, II. p. 525-526; DHGE, 17, 310-

311; M. Simonetti, Flaccillus d'Antioche, în

DECA.I, p. 976.

Flavian de Antiohia

Flavian de Antiohia, episcop de Antiohia

mire 38 1-404. S-a nscut în prima partea

sec. IV, într-o familie cretin înstrit

din Antiohia. Dup moartea timpurie a

tatlui su îi revine sarcina de a avea

grij de întreaga familie. Sf. loan* Hri-

sostom are cuvinte de înalt apreciere

fa de viaa moderat, mai degrab
înclinat spre ascetism, a lui Flavian.

Bogia familiei a folosit-o i pentru cei

bolnavi i sraci. In mijlocul crimei arie-

ne, se retrage, împreun cu prietenul su
Diodor, îmbriând viaa de sihastru.

Adevrul ortodox fiind primejduit, Fla-

vian, înc laic fiind, revine în Antiohia i
se angajeaz în lupta pentru aprarea
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credinei celei adevrate, alturi de prie-

tenul su Diodor*, care va ajunge epis-

cop de Tars. izbutind s menin treaz

aceast credin în mijlocul unei comu-

niti care împrtea deja în mare parte

convingeri eustatiene. A fost hirotonit

preot de ctre Meletie în 362-3. La

moartea lui Meletie, Sf. Grigorie* de

Nazianz dorea s rezolve tensiunile exis-

tente din Antiohia prin numirea Iui

Paulin ca succesor. Acceptarea lui Paulin,

ar fi dat câtig de cauz apusenilor, care

îl sprijineau pe Paulin. Cu toate acestea,

fr a se ine cont de interesele Bisericii,

sinodul, format din episcopi rsriteni. îl

aleg pe Flavian ca urma al lui Meletie.

Flavian a fost hirotonit de ctre prietenul

su Diodor din Tars i Acacius* de

Beroea. Paulin cere ajutor din pârlea lui

Damasus i a episcopilor apuseni, care

intervin în favoarea lui pe lâng împra-

tul Teodosie, cerând convocarea unui si-

nod la Alexandria. Teodosie sugereaz

inerea sinodului la Roma. La acest sinod

au fost invitai i episcopii rsriteni,

îns ei refuz s participe i in un sinod

propriu la Constantinopol în 382. Con-

flictul dintre Flavian i Paulin nu este

rezolvat, întrucât fiecare era susinut de

un numr mare de episcopi. Sinodul tri-

mite totui o scrisoare sinodal adresat

lui Damasus i altor episcopi apuseni,

întrunii la Roma. Conciliu! de aici re-

cunoate validitatea hirotoniei lui Fla-

vian i, dei Paulin a fost prezent la

întrunire, problema lui nu a fost rezol-

vat. Cei doi episcopi, Flavian i Paulin,

au continuat s activeze separat în dauna

disciplinei bisericeti. Flavian izbutete,

printr-o diplomaie îndoielnic, s pun
capt ereziei messaliene sau euchite. în

anul 386. Flavian îl hirotonete preot pe

Sf. Ioan* Hrisostom. In istoria biseri-

ceasc Flavian este cunoscut i pentru

curajul pe care l-a avut în rezolvarea

crizei statuilor. Locuitorii Antiohiei dis-

trug statuile împrteti, ceea ce atrage

mânia lui Teodosie. Pentru a evita rz-

bunarea împratului, el se deplaseaz la

Constantinopol, dei era btrân i bolnav,

izbutind s-l conving pe împrat s-i
arate mrinimia faa de antiohieni. în ur-

ma interveniilor pe lâng împrat, el

obine iertarea acestuia, salvând astfel

cetatea. în 388, Paulin decedeaz, iar

adepii acestuia, neinând cont de sfa-

turile date, îl hirotonesc episcop pe Eva-

grie. Acest lucru stârnete înc un val de

tensiuni. Invitat s participe la sinodul de

la Capua, Flavian se scuz, invocând

anotimpul iernii. Ambrozie îl acuz c
încearc s se menin în scaun prin re-

scripte imperiale. Flavian se adreseaz

lui Teodosie subliniind c, dac tensi-

unea din Biseric poate fi rezolvat prin

plecarea sa din scaun, atunci el îi ofer

demisia. împratul apreciaz gestul lui

Flavian i îl confirm în scaun. între

timp, Evagrie decedeaz. Datorit influ-

enei de care se bucura, Flavian împie-

deca numirea unui nou episcop. Cu toate

acestea, nu se ajunge la împciuire. Eus-

tatienii se întâlnesc în continuare în adu-

nri separate. Schisma va dinui pân în

414-415, în timpul episcopalului lui Ale-

xandru. Separarea dintre Flavian i Egipt

i Apus a fost înlturat de Sf. Ioan Hri-

sostom, care, folosindu-se de prezena lui

Teofil al Alexandriei la Constantinopol,

cu ocazia hirotonirii sale ca episcop în

318. îl convinge pe acesta s i se alture

i s trimit o delegaie comun la Roma,

care s îi cear papii Siricius s-l recu-

noasc pe Flavian cu unic episcop al

Antiohiei. Din delegaie au fcut parte

Acaciu de Beroea i Isidor, prezbiter din

Alexandria. Misiunea a avut succes. Fla-

vian este recunoscut episcop unic. Egip-

tul reintr în comuniune cu Flavian, iar

Flavian îi trece în diptice pe Paulin i pe
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Evagrie. Flavian moare în jurul anului

404, îns nu înainte de a vedea modul
samavolnic în care ucenicul su iubit, Sf.

Ioan Hrisostom, a fost înlturat din

scaunul episcopal de Constantinopol.

Opera scris a lui Flavian nu este una

dintre cele mai bogate, el fiind vestit mai
mult ca episcop, decât ca scriitor. De la el

au rmas totui mai multe omilii, din care

s-au pstrat fragmente, mai ales Ja

Teodorei* i în diverse flori legii. Omilia

De anathemate a fost transmis între

lucrrile Sf. Ioan Hrisostom.

Migne, PG, 48, 945-952; Idem, PG. 83, 77,

204; CPG. 3430-3436; DHGE 17, 380-386;

E. Venables, Flaviamts 1 of Aniioch, aii. în

Smith-Wace, II, p. 527-53 1 ; F. Cavallera, Le
schisme cl'Antioche (IVe-Ve sidefe). Paris,

1905; J. Tixeront, Patrotogie, 1941, p. 275;

S.J. Voicu, Fla\'ien l d'Antioche, în DECA. I.

p. 976-977; B. Windau. Flavian /. von

An/iochreiu în LACL, p. 237.

Flavian de Constantinopol

Flavian a fost ales succesor al lui Produs
în scaunul patriarhal de Constantiopol în

446. La scurt vreme dup înscunarea

sa, Flavian este confruntat cu primele

rbufniri ale crizei monofizite, declan-

at de predica lui Eutihie*. Eusebiu* de

Doryleum îl acuz pe Eutihie de erezie în

faa patriarhului Flavian, care convoac
un sinod la Constantinopol i îl con-

damn. Tensiunile care au urmat, îl de-

termin pe împratul Teodosie II s con-

voace un sinod ecumenic la Efes în 449.

sinod pregtit cu mare grij de Eutihie.

Papa Leon cel Mare îi trimite lui Flavian

o scrisoare dogmatic, Tomos aci Fia-

vianum, în care este expus doctrina hris-

tologic care va forma bazele învturii
de la Calcedon. Tomosul nu i-a fost de

mure ajutor lui Flavian care. acuzat fiind

de Dioscor*. a fost depus din scaun. Este

apoi pus în închisoare i trimis în exil. El

decedeaz în timpul cltoriei. Doctrina

lui Flavian va fi recunoscut ca ortodox
la sinodul de la Calcedon.

Tomos ad Flavianum, în Migne. PL 54, 723-

732, 743-75 1 ; Ep. ad Theod.. Migne. PG. 65.

889-892; CPG III, 5930-5938; DHGE 17.

390-396; M. Simonetti. Flavien de Constan-

linopfe, în DECA, 1, p. 978; R. H6ffner,

Fla\'ian von KonstantinopeL în LACL, p.

237-238.

Flavius

Flavius (sec. VI), episcop de Châlon-sur-

Saon (Cabilo). urmaul lui Agricola în

scaunul episcopal (580). Particip la

sinoadele locale din Mâcon (581 i 585),

Lyon (583), Valencia (585), iar în 591

este prezent la botezul lui Clotaire la

Nemours. îi este atribuit imnul Versus ad
numiiatum in cena Domini, recitat dup
ritualul splrii picioarelor, în cadrul m-
nstirilor de la Cluny, Besanoti, Char-

tres i Tours. Despre el se mai spune c
este fondatorul sau restauratorul mns-
tirii Sf. Petru din Chalon. Data morii

sale este plasat la sfâritul sec. VI.

Migne, CPL, 2014: A.S. Walpole, Early

Latin Hyrnm, Cambridge, 1922; S.A.Ben-

nelt Flavius (8), art. în Srnith-Wace, II, p.

535; U. Dionisi. Flavien de Chahn-sur-
Saone, în DECA, I, p. 977-978 C Kasper,

Flavius von Chalon-sur-Saone, în LACL, p.

238.

Flodoard (Frodoard) de Reims

Flodoard (894-966), istoric latin. A par-

ticipat la sinodul de la Ingelheim din 948

i Ia disputele episcopale din acea vreme.

In calitate de canonic al catedralei din

Reims, a avut în responsabilitatea sa ar-

hivele locale. în 951 a fost ales episcop

de Noyon-Toumai, fr îns a fi instalat
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în scaun. In 930 scrie în versuri hexamet-

rice: De triwnphis Christi sanctorumque

Polestinae, De iriumphis Christi An-

tiochae gestis i De iriumphi Christi

ltaliam. Ultima lucrare din aceast trilo-

gie epic este important pentru istoria

Italiei, întrucât abordeaz evenimente

din vremea sa. Celelalte dou sunt speci-

fice pentru sferele geografice aspra cro-

ra s-a aplecat, descriind evenimente i

întâmplri eseniale care ajut la îne-

legerea istoriei acelor locuri. Lucrarea sa

istoric, Atmales, acoper perioada dintre

anii 919-966 i este o surs important

pentru istoria Franei i a Germaniei din

acea epoc. în 946, încheie Historia

Remensis ecclesiae, adic, Istoria Bise-

ricii din Reims, în patru cri, care rela-

teaz evenimentele ecclesiastice contem-

porane lui. Autorul folosete atât docu-

mente, pe care uneori le reproduce, cât i

matori oculari.

Migne, PL 135; poemele în Migne, PI. 135.

491-886; Historia Remensis ecc/., ed. de J.

Heller i G. Waitz în MGS 13, p. 405-599;

Les Ânnales de Flodoard, ed. de P. Lauer.

Paris, 1905; B. Lacroix, Ftodoard (Fro-

doard) ofReims, în CE, V, p. 964.

Florilegium Edessenum
anonymum

Florilegiu grec compus, probabil, dup
sinodul de la Efes din 431, cu scopul de

a respinge învturile nestoriene. Lu-

crarea s-a pstrat într-o versiune siriac.

In mare parte acest florilegiu depinde de

lucrarea lui Chirii de Alexandria De fide

ad reginas. Traducerea din greac a fost

fcut, dup câte se pare, de Sever* de

Antiohia, florilegiul dezvluind câteva

similitudini cu alte lucrri asemntoare

citate de el.

I. Rucker, Florilegium Edessenum Ano-

nymum (syriaaae ante 562) - Sitzung-

berichte Bayer. Akad., 5, Mtinchen, 1933:

S.J. Voicu, Florilegium Edessenum anony-

mum, în DECA, p. 979; P. Bruns. Flori-

legium Edessenum anonymum, în LACL, p

239.

Florînus Florinus, preot cretin din

Roma, co-discipol cu Sf. Irineu* al Sf.

Polycarp* i adept gnostic. A trit în a

doua jumtate a secolului al II-Iea. In-

formaiile despre el provin de la Euse-

biu* de Cezareea (Hist.Ecd,. V, XX, I-

8), care menioneaz scrisorile Sf. Iri-

neu* adresate lui Florinus. Una dintre

scrisorile trimise lui Florinus de ctre

Irineu se intituleaz Despre Monarhie

sau c Dumnezeu nu este creatorul ru-

lui, întrucât Florinus czuse în erezia

valentinian. în acea epistol, Sf. Irineu

face referire la relaia acestuia eu Sf.

Policarp: "Aceste învturi ale tale. Flo-

rine, nu sunt izvorâte, ca s nu folosesc

cuvinte grele, dintr-o judecat sntoas.
Ele nu se împac cu cele ale Bisericii i

arunc pe cei care se las convini de ele

în cea mai mare nelegiuire, Te vedeam pe

vremuri, când eram copil în Asia Mic pe

lâng Policarp, aveai pe atunci o strlu-

cit poziie la curtea împrteasc i te

sileai s ai un bun renume înaintea lui'.

Scriitorii de mai târziu au urmat în mod
natural relatrile Iui Eusebiu. Filastru*

face referire la un eretic omonim care a

predicat despre faptul c lucrurile create

de Dumnezeu erau prin natura lor rele.

Augustin* vorbete de un eretic, Flo-

rinus, ca fiind fondator al unei secte. Ca

rspuns la rtcirea lui Florinus, Sf. Iri-

neu, a compus lucrarea Despre Ogdoadâ.

(I.F.)

G. Salmon. Florinus (1), art. în Smith-Wace.

11, p. 544-545; K. Kastner, Irenâus von Lyon
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ufui der romische Presbyter Fiorinus, Der

Katholic. 42. 1910, p. 40-54; Idem. Zur

Kontroverse uher den angeblichen Keizcr

Fiorinus. ZNTW, 13. 1912, p. 133-156; F.

Fliender, DieketzergzschfchUichen -Ingaben

des Agapîus und das System des fîdrini

diss.. Mflnster, 1942; R. M. OfHrtt, (renaeus

oftyânss, London and New York, 1997; C.

Gianotro, Fiorinus, in Dl CA, I, p. 980.

Fio rus

Florus (790-860), diacon în Lyon. Nu
avem date bogate despre viaa sa. Se

crede c a fost originar din regiunea din

jurul Lyonului. A slujit ca diacon mai

muli arhiepiscopi de Lyon, îndeplinind

i funcia de canonic al catedralei. A scris

lucrri i tratate de drept canonic, litur-

gice i teologice. A participat la dez-

baterea privind predestinai ia, atacndu-l

pe loan Scotul Eriugena* i aprându-l

pe Gottschalk. A fost un bun cunosctor

al literaturii patristice. A redactat o lu-

crare de compilaie la Epfstdtele paul ine,

fcând uz de comentariile i scrierile lui

Augustin*, care a fost atribuit ins lui

Beda* Venerabilul. Lui îi este atribuit i
un martirologiu istoric.

Migne. PL. 1 19. 1 1-424; A. Cabaniss. Flonts

of Lyons, în Classica et Mediaevalia. XIX,

1958, p. 212-232; C. Charlier, Dp.. V, 1964,

col. 514-526, cu bibliografie; Cross, în

ODCC, p. 520, cu bibliografie.

Foegadius

Foegadius (Faegadius, Phaebadius, Phoe-

badius, Segatius. Sabadius sau Phida-

tius), numit în Gasconia Sf. Fiari, a

devenit episcop de Agen în G-alia dup
anul 347, deoarece numele su nu apare

în actele sinodului sardican. Numele su,

care are mai multe forme, pare a fi grec.

în acea vreme, greaca era obinuit în

Aquitania. împreun cu Servatius din

Tongres a tcut parte din delegaia epis-

copilor galici la Sinodul de la Rimini

(359) care s-au opus formulei pro-ariene.

Dup câteva clarificri i cosmetizri.

mai mult superficiale, ale doctrinei arie-

ne, care nu au adus schimbri de fond.

Foegadius, indus în eroare, isclete ho-

trârile acestui sinod. Descoperind frau-

da, el protesteaz, încercând s-i repare

greeala, alturându-se micrii anti-

ariene a lui Ilarie*. Particip la sinodul

de la Valencia (374) i la cel de la Sa-

r'agossa (380). Dup informaia lui lero-

nim*, Foegadius a scris mai multe lucrri

în problema arian. El menioneaz doar

Contra arianos, singura pstrat i care

reprezint o respingere sistematic a for-

mulei pro-ariene de la Sirmium, formul

care dup prerea lui era o minciun me-

nit s introduc treptat adevratul aria-

nism în forma lui radical. Se mai pre-

supunec lui Foegadius i-ar mai aparine

înc dou tratate: Defîde orthodoxa con-

tra Arianos i Libellus Fidei care sunt

trecute sub numele lui Grigorie* de

Nazianz.

Migne, PL 20, IJ-30; A. Wilmart, La tradi-

tion des opuscules dogmatiques de Foe~

badius, Gregorius Illibehtanus, Faustinus,

SWA 159, 1. Viena, 1908; R. T. Smith,

Foegadius, art. în Smith-Wace, II, p. 547; P.

P. Glasler, Phaebadius von Agen, Augsburg,

1979; Altaner-Stuiber, 1980, p. 367; Quasten,

Patrology, IV, p. 83-84; J. Ulrich, Phaeba-

dius von Agen, în LACL, p.506, vezi i bi-

bliografia.

Folcwin de Lobbes

Folcwin (935-990), stare benedictin i
cronicar, Intr în cinul monahal în anul

948, la Saint-Bertin, nu departe de

Therouanne. In 965, episcopul Everaclus

de Liege îi numete abate al mnstirii
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Lobbes. Se pare c instalarea lui în

aceast funcie a avut loc în timpul sr-

btorii de Crciun i în prezena împra-

tului Otto I. Ca istoric, Folcwin a folosit

documentele cu mare discernmânt, iar

fa de informaiile orale a fost deosebit

de precaut. De aceea lucrrile sale

istorice au o valoare tiinific aparte. EI

a scris urmtoarele lucrri: o istorie a

abai lor de la Saint-Bertin (scris între

961-962). viaa Sf Folcwin de The-

rouanne (scris între anii 970-972), isto-

ria abai lor de la mnstirea Lobbes

(între 972-980) i o istorie cu caracter

haghiografic a minunilor abailor Ursmar

i Erminus din Lobbes (în 980).

Migne, PL 136, 1181-1278; MGS 13, p. 606-

634; PL 137, 535-542; MGS 15, 1,424-430:

MGS 4, 54-74; MGS 15, 2, p. 832-842; J.

Warichez, L'Abbaye de Lobbes depuis fes

origines jusqu'en 1200, Tournai, 1909, pas-

sim; W.E. Wilkie, Folcwin ofLobbes, în CE,

V, p. 984.

Fortunatîus de Aquileia

Fortunatius de Aquileia (m. c. 368), epis-

cop de Aquileia, în vremea împratului

Constanii!, pe la mijlocul sec. IV, de

origine din Africa, dup informaia lui

Ieronim*. Este cunoscut ca mare apr-
tor al ortodoxiei niceene i a fost gazda

sfântului Atanasie*, la Aquileia, dup ce

acesta participase la sinodul de la Sardica

din 343. Cu toate acestea, sub presiunea

împratului Constaniu, el isclete con-

damnarea lui Atanasie la sinodul de la

Milano, din 355, determinându-l i pe

Liberiu. episcopul Romei, aflat în exil, s
iscleasc crezul arian de la Sirmium din

357. De la el au rmas câteva fragmente

dintr-un comentariu la Evanghelii, nu-

mite de Ieronim* Margaritam de evern-

gelio.

Migne, PL, 26, 200 i Ep. 10, 3, ed. Labourt

I, 29; Migne, PLS, I, 239. 217; W. H.

Fremantle, Fortunatianus (2), art. în Smith-

Wace, II, p. 550; A. Wilmart, B. Bischoff.

CCL, 9, 1975, 365-370; L. Duchesne, Libere

et Fortunatien, MAH, 28, 1908, p. 31-78;

Quasten, Patrology, IV, p. 572; B. Studer.

Fortunatien d'Aquilâe, în DECA, I, p. 987;

B. Diimler, Foriunatianus von Aquileia, în

LACL, p. 239.

Fortunatus

Fortunatus, preot maniheu din Hippo

care s-a angajat într-o disput public cu

Fericitul Augustin* în bile lui Sosius

din Hippo. Este învins de Augustin i
silit s fug din Hippo. Fortunatus nu a

putut s accepte credina într-un Dum-
nezeu bun, care s nu fie mrginit de ru
i liber de a-l mântui pe om. Disputa cu

Fortunatus este relatat în Acta contra

Fortimatum Manichaeum. Dezbaterea

propriu-zis a avut loc între 28-29 august

392. Augustin argumenteaz c rul

purcede sau izvorte din pcatul liber

consimit al omului.

Migne, PL, 42, 11 1-130; J. Zycha, în CSEL.

25, 1, 83-112; R. Jolivet-M. Jourjon, Six

traites manicheens, Paris, 1961, p. 117-193;

F. Decret, Aspects du manichâisme dam
l'Afhque romaine9 Paris, 1970; G. Riggi,

Fortimat, în DECA, I, p. 987.

Fortunatus, Venantius

Honorius Clementianus

Fortunatus, Venantius Honorius Clemen-

tianus (530-600), episcop de Poitiers i

ultimul reprezentant al poeziei latine în

Galia. S-a nscut în anul 530 la Ceneta,

în apropiere de Tarvisium (Treviso).

Studiaz gramatica, retorica i dreptul la

Ravenna. Fiind pe punctul de a-i pierde

vederea, este vindecat cu untdelemn din
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candela care ardea la mormântul Sf.

Martin din Tours, din biserica sfinilor

Petru i loan. Drept recunotin pentru

vindecarea miraculoas, întreprinde un
pelerinaj la mormântul Sf. Martin fn 565.

El descrie acest pelerinaj în poemul Viaa
SJ. Mar/in. Poposete timp de doi ani la

curtea lui Sigebert, câtigând favorurile

acestuia. Drept recunotin, el scrie un
epithakumum cu ocazia cstoriei re-

gelui cu Brunehault, poem criticat pentru

coninutul mult prea laudativ la adresa

persoanei regale. Regele îl ajut s-i
continue pelerinajul, dându-i un ghid în

persoana lui Sigoaldus. Dup ce se închi-

n la mormântul Sf. Martin, Fortunatus

îi continu cltoria prin Gal ia, fiind

primit de societatea galo-roman cu

deosebit admiraie i simpatie. îi pre-

lungete ederea în Galia, datorit

invaziei longobarde în Italia. Nu se tie
data la care a sosit în Poitiers. Aici este

primit în mnstirea Sf. Cruce, înte-

meiat de Rhadegund (Radegonde), v-
duva lui Clotaire I, i condus de fiica ei

adoptiv, Agnes. Preocuparea de baz în

aceast mnstire era literatura reli-

gioas, ceea ce l-a atras pe poet deter-

minându-l s se stabileasc la Poitiers.

Prin intermediul lui Rhadegund, Fortu-

natus îi cunoate pe Grigorie* de Tours,

Sygarius de Autun, Felix de Nântes,

Germanus de Paris, Avitus de Clermont
i alte personaliti ale vieii religioase

din Galia. In timpul liber, se dedic scri-

sului, redactând viei de sfini, tratate

teologice i imne religioase, printre aces-

tea din urm aflându-se vestitele Vexilh

Regis prodeum i Sânge, lingua, glo-

rioi praelium cerlaminis. în cinstea Sf.

Cruci, compuse pentru o ceremonie reli-

gioas din Poitiers. Este hirotonit preot,

iar dup moartea episcopului Plato, este

numit succesorul acestuia pe scaunul

episcopal din Poitiers. Decedeaz în

jurul anului 600. La cererea lui Rha-
degund, scrie elegia: De excidio Thit-

ringiae. Viaa Sf. Martin, conceput în

2245 de hexametri, a fost scris la soli-

citarea lui Grigorie de Tours, autorul f-
când uz de viaa Sf. Martin, scris în

proz de Sulpicius* Sever i de poemul
lui Paulin* de Perigueux, De la el a mai
rmas o serie de scrieri în proz: o expli-

care a Rugciunii Domneti (Pater nos-

ter), o alt explicare a Simbolului de
credin apostolic, ambele inserate in

Carmina (X,1: XI,]) i vieile sfinilor

Ilarie de Poitiers, Marcel de Paris, Albin

d'Angers, Paterne d'Avranches, Germain
de Paris i a sfintei Rhadegund. îi mai
sunt atribuite i alte viei de sfini, dar

care nu îi aparin. Dei adeseori poezia

lui este criticat, fiind considerat poet al

perioadei de decdere a poeziei latine.

trebuie recunoscute efortul, imaginaia i
strdaniile deosebite, pe care autorul le-a

depus pentru a redacta o oper destul de
bogat.

Migne, PL, 88; CPL 1033-1052; BS 12, 985-

987; Fr. Leo i Br. Krush, Mon. Germ. histor,

Auctores antiquiss., IV, Berlin, 1881-1885; F.

Hamei in. De vita et operihiis V. H. CI For-

tunai, picîav, episc, Rennes, 1873; G.
Nissard, Le poete Fortunat. Paris, 1890; D.

Tardi, Fortuna/. Etude sur un dernier re-

presentani de Ia poesie latine dans la Gaule
merovingienne. Paris, 1927; S.A. Blomgren,
Studia Fortunatiatia, 2 voi. Uppsala. 1933-

1934; J. Laporte, Le Royaume de Paris dans
l'oeuvre hagiographique de Fortunat, Poi-

tiers, 1953: K. Steinmann, Die Gelesuintha-

Elegie des Venantius Fortunatus (Car VI, 5)\

Ztirich, 1975: E. M. Young, Fortunatus (17),

Venantius Honorins Clementianus, art. în

Smith-Wace. II, p. 552-553; A. Meneghetti,

La laiirtit di V Fortunato, Turin, 1917;

CaynS, II, 210-211; Tixeront, Patrologie,

457-459; L. Navarra, Venance Fortunat, în

DECA, II, p. 2518-2519; K Delhey,
Venantius Fortunatus, în LACL, p. 622-623,

cu bibliografic.
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Fotie

Folie (810-895), patriarh de Constan-

tinopol. Prinii si, Sergiu i Irina, au

fost exilai de ctre împratul Teofil.

deoarece nu au acceptat politica lui ico-

noclast. Fotie însui mrturisete, în una

din scrisorile sale, c întreaga sa familie.

precum i unchiul su, patriarhul Tarasie,

au fost anatematizai la unul din sinoa-

dele iconoclaste. împreun cu fraii si,

Fotie primete o educaie aleas, în pofi-

da faptului c averile familiei fuseser

confiscate. într-o scrisoare adresat epis-

copilor rsriteni, Fotie mrturisete c a

fost atras de viaa monahal, dei în cele

din urm a ales o carier profan. Aflând

de cultura lui aleas, Teoctist, primul mi-

nistru al împrtesei Teodora, îl numete

profesor de filosofic la Universitatea din

Constani nopol. în 855 conduce o dele-

gaie la califul Muttawakk.il. în absena

lui, împrteasa Teodora este înlturat

de la regen de ctre fratele ei, Bardas,

în înelegere cu tânrul împrat Miliail

III. Patriarhul Ignatie, ridicat în scaun de

Teodora, cade în dizgraia noului guvern,

întrucât a dat crezare zvonurilor legate de

viaa privat a lui Bardas. Când acesta a

voit s-i oblige sora i pe Fiicele ei s se

clugreasc, Ignatie refuz s binecu-

vinteze vemântul monahal. în cele din

urm, el se retrage, iar un sinod local îl

recomanda împratului pe Fotie, care era

laic, pentru a se evita alegerea vreunui

episcop care apainea uneia din cele dou
tabere. Fotie a fost recunoscut de ctre

toi episcopii, chiar i de cei care erau

apropiai ai lui Ignatie. A fost hirotonit in

decursul unei sptmâni, deoarece srb-
toarea Crciunului se apropia, iar potrivit

tradiiei, episcopul trebuia s oficieze

slujba divin. Hirotonia a fost oficiat de

trei episcopi, reprezentani ai celor dou
tabere în conflict. La scurt vreme.

izbucnete un nou conflict centrat în

jurul lui Ignatie, care ridic din nou pre-

tenia la tronul patriarhal. Un sinod local

hotrte însc numirea ca patriarh a lui

Ignatie a fost necanonic, deoarece el nu

fusese ales de sinod, ci numit de îm-

prteasa Teodora. Lucrurile se linitesc

abia în 830, când Fotie are rgazul sâ îi

scrie Papii Nicolae I în legtur cu în-

tronizarea sa. întrucât la Roma nu se cu*

noteau detaliile i procedura urmat în

alegerea lui Fotie, papa Nicolae I trimite

o delegaie care s vad la faa locului

cum st situaia i s participe totodat la

un sinod local, care s rezolve problema

iconoclasmului. Delegaia cerceteaz

cazul i declar numirea ca patriarh a lui

Ignatie ca necanonic. Cu toate acestea,

papa Nicolae I se declar nemulumit cu

hotrârea propriei Iui delegaii i recu-

noate ca Fiind canonic numirea lui

Ignatie, acesta fiind considerat patriarh

de drept. în consecin- el îl depune pe

Fotie, iar pe Grigorie Asbestas, prietenul

lui Fotie, îl caterisete i îl suspend din

toate funciile bisericeti. Totodat, el îi

depune din treapt pe toi clericii pro-

movai de Fotie. iar depunerea lui Ignatie

o consider nul i neavenit. Aceast

intervenie papal a fost considerat ca

mare ofens în Constantinopol. In timp

ce Fotie pstreaz tcere, îm pârâtul îi

scrie Papii o scrisoare aspr, ceea ce ii

determin s redeschid cazul. Recon-

cilierea va fi îns întârziat de problema

jurisdiciei asupra Bulgariei care fusese

tncretinat; dac Biserica de aici trebuia

s aparin de Roma sau de Constan-

tinopol. în 867, Fotie denun, printr-o

scrisoare enciclic, prezena misionarilor

latini în Bulgaria i prezint totodat

obieciile sale la Filioque. în acelai an,

un sinod inut la Constantinopol îl

depune pe Pap, îl anatematizeaz i îl

excomunic.
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împratul Mihail III este ucis. iar pe tron

se urc chiar ucigaul lui. împratul
Vasile (867). Acest lucru d un alt curs

evenimentelor. Ignatie accede din nou la

scaunul patriarhal. Un sinod de la Roma.
din 869, recunoate acest lucru i îl

anatematizeaz pe Fotie. Sinodul de la

Constantinopol din 869-870 îl confirm
pe ignatie. Pacea cu Roma nu dureaz
mult. Ignatie numete i hirotonete un
episcop pentru bulgari în 870. Papa îi

rspunde, ameninându-l cu excomuni-
carea. Aceast aciune i-a asigurai lui

Ignatie scaunul pân la moartea sa în

877. când împratul îl numete patriarh

pe Fotie. La sinodul de la Constantinopol

din 879-880. legaii papali recunosc
numirea ca valid, anulând hotrârile

sinodului de la Roma din 869-870. Dei
situaia prea a se îmbunti, nu se tie
din ce motive, o nou tensiune izbuc-

nete. De aceast dat, împratul Leon
VI îl depune din scaun pe patriarhul

Fotie. Patriarhul se retrage la mnstirea
Armeniaki, unde decedeaz la sfâritul

sec. IX.

Dei schisma aceasta a fost una dintre

multele evenimente tumultoase care au
zguduit relaiile dintre Roma i Constan-
tinopol, ea a avut consecine catastrofale

pentru istoria bisericeasc, deoarece a

accentuat conflictul dintre pretenia Ro-
mei de a fi centrul imitaii cretine i con-
cepia greac care accepta cinci patri-

arhate cu un statut egal. Ba mai mult,

Fotie a fost primul teolog care a acuzat
Roma de inovaii în problema Filioque,

fapt care a introdus un punct controversat

i de mare sensibilitate în teologia cretin.
Fotie rmâne în istoria gândirii cretine

ca un erudit de seama i mareencicloped.

Cea mai important lucrare a sa este Bi-

biiotfieca sau Myriohiblion
% o descriere a

câtorva sute de cri, cu analize uneori

exhaustive i citate bogate. Este vorba de

o lucrare de o valoare inestimabil, dac
avem în vedere faptul c în ea avem
informaii i citate din opere care s-au

pierdut de mult vreme. O a doua lu-

crare, Amphiiochia, scris în timpul
primului su exil, abordeaz probleme
exegetice i doctrinare. La acestea adu-
gm tratatele lui împotriva maniheilor i
mai ales a pavlicienilor. Tratatul despre
Duhul Sfânt a facilitat tuturor teologilor

din Rsrit obieciunile fundamentale

împotriva dogmelor apusene. Fotie a ini-

iat apoi revizuirea tipicului de la Bi-

serica Sf. Sofia, i NomocanoTiuI, despre
care se crede c nu i-ar aparine. Fotie i-a

trimis pe Chirii i Metodiu s discute cu
khazarii, iar mai apoi, împreun cu
împratul, ca misionari în Moravia i a

fcut una din primele încercri de unire

dintre Biserica Armean i Biserica

Ortodox, in planul educaiei teologice,

el reorganizeaz academia teologic,
introducând filosofia i speculaia filo-

sofic aristotelician în teologie. El a fost

interesat i de probleme filologice, în

acest sens compunând un Lexicon i un
Etymologicwn. Scrierea lui împotriva

sintagmei Filioque, intitulat Mysia-
gogia Spiritus Sancti a fost mult ex-

ploatat de polemitii anti-latini din sec.

XII. De la el au rmas peste 200 de scri-

sori, iar omiliile sale nu posed doar o
elegant expresivitate, ci i bogate idei

teologice i îndemnuri morale.

Migne, PG, 101-104; C. Mango, The
Homilies oj Phatius, Cambridge, Mass.,

1958 (trad. în engl.); J. Hergenr&ther, Mo-
numenta Graeca aJ Photium eiusque
Historra Pertinentia, Ratisbon, 1869; idem,

Pholius, Pairiarch von Konstantinopel, 4

voi. în 3, Regensburg, 1867-1869: F
Dvornik. The Photian Schism. History and
Legend, Cambridge, 1948. cu bibliografie

bogat: idem, The Patriarch Phntius in the

Ught of Recent Research, MUnchen, 1958;

idem. Photius, Patriarch of Constant'maple.
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în CE, 1 1. p. 326-329; D.S. White, Patharch

Pkotius, Brookline/Mass.. 1981; C. Theo-

doridis (ed.), Ph. Patriarchae Lexicon.

Berlin, 1982; E. Amman, DTC. XII, pt. 2,

1935, col. 1536-1604; Cross, Photim. în

ODCC, p. 1087-1088; A. De Nicola, Pkotius,

în DECA, II, p. 2026-2027. Articolul cu-

prinde i o list a autorilor prezentai în

Bibliotheca. F.R. Gahbatier, OSB, Photius, în

LACL, p. 507.

Fravitta

Fravilta (Flavita, Flavianus, Phravittas

sau Phraitas), dup moartea lui Acaciu,

timp de patru luni de zile (între 489-490).

arhiepiscop de Constantinopol. Dup
relatrile lui Nichifor Calist, Fravitta a

obinut scaunul arhiepiscopal de Con-

stantinopol prin fraud. Ajuns arhiepis-

cop. Fravitta îi scrie lui Petru* Mongul

de Alexandria, pentru a-i solicita acestu-

ia comuniunea (scrisoarea se pstreaz în

siriacâ între lucrrile lui Zaharia* Re-

torul), dar i papii Felix III, pentru a

obine recunoaterea i cooperarea sa.

întrucât acesta îl excomunicase i ii

depusese, în 484. pe Acaciu. pentru c îl

recunoscuse pe Petru Mongul ca patriarh

de Alexandria. Delegaia pe care Fravitta

o trimite la Roma. din care fceau parte

i clugri apuseni prezeni la Constan-

tinopol care nu au pstrat relaii cu

Acaciu i cu Petru Mongul. ducea cu sine

i o scrisoare din partea împratului, cu

scopul de a arta bunele sale intenii.

Ajuns la Roma, delegaia este primit

cu fast, iar scrisoarea împratului a fost

citit în public. Când li s-a cerut dele-

gailor s purcead la scoaterea din dip-

tice a lui Acaciu i Petru Mongul, acetia

i-au declinat competena. Nedumerit,

papa îi scrie împratului i lui Fravitta.

Scrisoarea ajunge îns dup moartea

acestuia din urm. Totodat, Felix îi scrie

lui Thalassius i altor starei din Con-

stantinopol, interzicându-le orice comu-

niune cu episcopul lor pân când vor

primi autorizaie în acest sens de la Ro-

ma. Lucrurile se complic, deoarece

papa Felix primete i o copie a scrisorii

pe care Fravitta a trimis-o lui Petru

Mongul în care acesta nega orice comu-

niune cu Roma. în acest fel, atitudinea

conciliatoare a lui Fravitta nu a avut nici

un rezultat.

Nichifor Calist, XVI, 19; Migne, PG, 147;

CPG, 5996;E.W. Brooks, CSCO, 84. p. 9-
1

1

(text); CSCO, 88, p. 6-7 (traducere); W.M.

Sinclair, Fravitta, art. în Smith-Wace. II. p.

559-560: DHGE, 18, 1 128- 1 129; F. Scorza

Barcellona. Fravittas. în DECA, I, p. 992; S.

Muller-Abels, Fraviias von Konstantinopel,

în LACL, p. 239-240.

Fredegarius

Nume dat unui cronicar care a scris cro-

nica Franei de la anul 584, dat la care

se întrerupe relatarea cronicii lui Gri-

gorie* de Tours, i pân la 652. Lucrarea

cuprinde i câteva capitole de istorie

general, pân la anul 660. Cronica lui

Fredegarius a fost tiprit ca apendice la

lucrrile lui Grigorie de Tours: Fre-

degrii seholastici Chronicoth quod iile,

juhente Chilelebrando comite, Pipirii

regis patruo, scripsii. Textul cronicii este

sistematizat în cinci cri. Primele trei

reprezint mai degrab o compilaie din

lucrrile lui Julius* Africanul, Ieronim*

i Idatius* (Hidatius), cronicar spaniol.

Cartea a patra este un rezumat al pri-

melor ase cri ale istoriei iui Grigorie

de Tours. Cea de a cincea carte este mai

valoroas, mai ales pentru istoria mero-

vingian (Loi).

Migne, PL, 71, 573; 605; CPL, 1314; MGH
ScripL rer, merov,, I, 18-193; Adrien de

Valois, Cesta Francorum, lib. XV. Paris.
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1646; J.G. Cazenove. Fredegarim, art. în

Srnith-Wace. II. p. 560-561; M. Baudot, La
quesiion du pseudo-Fredegain\ MA, 29,
1928. p. 120-170; V. Loi, Fredegaire
(Pseudo-), m DECA, I, p. 992; R. SchiefTer,

Fredegarius, în LACL, p. 240.

Fretela

Fretela, erudit cretin, tritor în Getica,

în sec. [II. Despre Fretela nu avem nici

un fel de informaii. tim doar c el,

împreun cu prietenul su Sunniss, i-au

adresat o scrisoare lui Ieronim* în anul

403, când acesta se afla la Betleem, ce-

rându-i lmuriri cu privire la discre-

panele pe care le-au întâlnit în Psaltire

între versiunea lui Ieronim din 383 i
Septuaginta (LXX). Ieronim le rspunde
în detaliu, analizând fiecare text men-
ionat de cei doi. El ii informeaz c
ediia Septuagintei, numit koivtî, folo-

sit nu numai de ei. dar i de multe alte

persoane, coninea diverse erori i se

deosebea în multe privine de celelalte

versiuni date de Origen în Hexapla.

Totodat, le atrage atenia c, atunci când
în versiunile greceti ale Vechiului Tes-

tament se întâlnesc inconsecvene, tre-

buie s se recurg la originalul ebraic. în

rspunsul su ctre cei doi, Ieronim îi
exprim bucuria de a afla c între gei se

aflau cercettori serioi ai Scripturilor, pe
când grecii preferau s triasc în igno-

ran.

Ieronim. Ep. 106; W.H. Fremantle, Fretela,

art. în Srnith-Wace, II, p. 562-563.

Fructiiosus de Braga

Fructuosus, abate de Dumio i apoi epis-

cop de Braga, de origine regal gotic,
înrudit cu regele Sisenand i episcopii

Petru de Beziers i Sclua de Narbonne. A
fost educat la Palencia sub îndrumarea

lui Conantius. Dup terminarea studiilor

se dedic vieii monahale anahoretice.

întemeiaz o serie de mnstiri în pro-

vincia Leon, în provincia Pontevedra i în

Andaluzia, pentru care redacteaz reguli

monahale speciale: Regula monachorum
i Regukf comnnmis. Reputaia sa de
ascet îl determin pe Valeriu de Bierzo s
scrie Vita Fructuoi. De la el s-a pstrat o
intervenie pe lâng regele Receswinthe

în favoarea unor prizonieri politici i o
scrisoare ctre Braulio de Saragossa.

Migne, PL 80, 690-692; 87, 1099-1 130; CPL
1869-1871; J. Madoz, Episiotario de S.

Braulio, Madrid, 1941, p. 186-189; MGH
Ep. 3, 688 i urni.; A.C.do Amarai, Vida et

reglas religiosas de S. fructuoso Bracarense,

Lisboa, 1805; I. Herwegen, Das Pactum des
hi Frvcktuosus von Braga, Stuttgart, 1907;

M. Martins, Correntes do filosofia refigiosa

em Braga, Porto. 1950. p. 287-320; M. Diaz

y Dfaz, Fructueux de Braga, în DECA, I, p.

993-994; E. Reichert, Fructuosus von Braga.
în LACL, p. 240, cu bibliografie.

Fulbert

Fulbert (960-1028), episcop de Chartres.

S-a nscut în Italia, în apropiere de
Roma. A studiat la Reims sub îndru-

marea lui Gerbert i apoi la Chartres. în

990 este numit cancelar al colii cate-

drale din Chartre de ctre Odo*, epis-

copul locului (968-1004). Datorit inteli-

genei, culturii i profesionalismului su,
Fulbert transform Chartres în unul din-

tre cele mai importante centre culturale

ale vremii. Faima colii sale va dinui
mult vreme dup moartea sa. De la el au

rmas o serie de predici, imne religioase,

poeme i scrisori. El este autorul imnului

Chorus NovaeJerifsaL'm. Fulbert s-a im-

pus i ca om de stat, deinând funcii de
seam la curtea imperial i pe lâng
potentaii vremii.
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Migne, 141, 163-374; C. Pfisler, De Fulberti

Carnutensis Vita el Qperibm\ Paris tez,

Nancy, 1885; L,C. MacKinney, Bishap Fulbert

and Education at the School ofChartres, Texts

and Studies in the History of Medieval

Education, VE, Notre Dame, Indiana, 1957; P
Viard. OR in DSp. V, 1964. col. 1605-1611;

Cross, ODCC, p. 541, cu bibliografie.

Fulgentius

Fulgentius, scriitor i preot donatist,

autor al unui tratat, intitulat: Libellas de

Baptismo (412-420), cunoscut din cita-

tele pstrate în tratatul unui scriitor ano-

nim, probabil ucenic al lui Augustin*.

Dup Fulgentius, nu exist decât un sin-

gur botez, iar *Samarineanca\ adic Bi-

serica catolic, nu II posed. Bxist o sin-

gur 'grdin închis", care este Biserica.

O fântân pecetluit, interzis tuturor per-

soanelor nedemne; un singur untdelemn

care este ungerea cea prea sfânt i care

a fost corupt de mute moarte. în nici un

caz acest untdelemn nu poate fi dat pc-
toilor. EI mai vorbete despre lipsa de

demnitate a catolicilor care, traditores

fiind, nu pot svâri taine valide. Frag-

mentele citate din tratatul Iui Fulgentius

sunt interesante pentru atmosfera care a

dominat în Biserica apusean în perioada

controversei donatiste.

Migne, PL, 43, 763-774: Anonim: Contra

Fulgentium Donatistam\ Monceaux, VI, cap.

6, Fulgentius le Donatiste; W.H.C.Frend,

Fulgentius le Donatiste, în DECA. I, p. 1000;

G. R&wekamp, Fulgentius, Donatist, în

LACL, p. 240.

Fulgentius de Astiges

Fulgentius de Astiges (540/50-c. 625),

episcop de Astigis (Ecija). S-a nscut la

Cartagina, pe la mijlocul sec. V. Tatl

su, Severian, a fost cetean roman de

origine spaniol, reprezentant al regatu-

lui Toledo la Cartagina. Dup ocupaia

bizantin, familia sa se retrage la Sevilla.

Revine la Cartagina împreun cu tatl

su pentru a recupera proprietile fami-

liei, în jurul anului 600 este numit epis-

cop, în 610 isclete decretul lui Gon-

demar (610-612), prin care Toledo este

ridicat la rang de mitropolie. La cel de al

doilea conciliu de la Sevilla, episcopul

de Malaga îi cere înapoi câteva parohii,

puse sub jurisdicia episcopului din

Astigis, dup ocupaia bizantin. La rân-

dul lui. lulgcniu îi cere episcopului de

Cordova o bazilic, care se afla la grania

dintre cele dou episcopii. în 620,

Isidor* îi dedic lucrarea, De origine

ojficiorum ecclesiasticorum. începând cu

sec. XVI i XVII, a fost confundat cu

Fulgentius* de Ruspe, atribuindu-i-se un

tratat, De Fide, i un altul despre mitolo-

gie. A decedat înainte de anul 625. Cultul

lui se rspândete dup 1330.

M.A. Ward. Fulgentius (6), art. în Smith-

Wace, II, p. 584-585; DHGE, 19, 371-374; E.

Romero Pose, Fulgence d'Âsiigis, in DECA.

U p. 997-998.

Fulgentius de Ruspe

Fulgentius de Ruspe sau Fulgentius,

Fabius Claudius Gorbianus (462-527 sau

468-533), episcop de Ruspe în Africa de

Nord. Episcopatul su se întinde în pe-

rioada cuceririi vandale i a persecuiilor

ariene împotriva credinei ortodoxe. S-a

nscut la Leptis în Africa, intr-o familie

cu tradiii deosebite. Mama sa, rmas
vduv, i-a dat o educaie aleas. Se pare

c mama sa l-a constrâns s studieze

temeinic limba i literatura greac, obli-

gându-l s învee pe de rost o parte din

poemele lui Homer i piesele lui Me-

nandru. Abia dup însuirea limbii

greceti, i s-a permis s aprofundeze i
alte discipline. Dup terminarea studi-

ilor, este numit procurator fiscal al pro-

vinciei, timp în care se dedic i admi-
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nistrârii patrimoniului familial. împotri-

va voinei mamei sale. îmbrieaz viaa
monahal. Datorit persecuiilor ariene.

este silit s prseasc inutul natal. Se
hotrte s plece în Egipt, pentru a se

altura clugrilor de acolo, îns în cele

din urm, din Sicilia, se îndreapt spre

Roma (500). Revine în Africa, unde este

ales episcop de Ruspe. Alegerea ca epis-

cop nu a diminuat, ci a înteit persecuiile

îndreptate împotriva lui de ctre regele

vandal Tlirasamund, care îl trimite în exil

în Sardinia (502 sau 507), împreun cu
ali 60 de episcopi ortodoci. I se permite

s revin în Africa pentru a participa la o

disput cu clerici arieni. Datorit faptului

c a stârnit în sânul poporului sentimente

anti-ariene, regele Tlirasamund îl trimite

din nou în exil, unde rmâne pân Ia anul

523, când urmaul acestuia, regele Hil-

deric, îi permite s se întoarc în diocez.
Ultimii ani din via sunt dedicai acti-

vitii pastorale i scrisului. A decedat la

vârsta de 65 de ani. Cronografia vieii

sale este înc obiect de dispute. Detalii

despre viaa lui Fulgentius de Ruspe gsim
în lucrarea despre Viaa sa, scris de uce-

nicul su, Ferrand*. Ferrand menionea-
z mai multe lucrri scrise de Fulgeniu,

dar care nu s-au pstrat în totalitate. Din

ceea ce s-a pstrat, deducem c el a fost

preocupat de dou teme doctrinare: Trei-

mea i hristologia, împotriva arienilor, i
soterîologia, mai exact, har i libertate,

împotriva semi-pelagicnilor. în prima

categorie, se înscriu urmtoarele tratate:

Contra arianos liber unus; Aci Trasa-

mwulum lihri IIL în care abordeaz i
tema natur i persoan, pentru a res-

pinge erorile nestoriene i monofizite. A

d

Fabunumu în zece cri; Contra ser-

monem Fastidios! ariani: De fide ad
Petrum; De Trinitate ad Felicem; Ad
Mow;nu»h crile II i III; lucrarea Ad
Pintam s-a pierdut. Din a doua categorie

de preocupri fac parte: Ad Monimum
Libri ///; Contra Fattstimi Reiensem lihri

VIL care nu s-au pstrat De veritate

praedestinationis et gratiae. în problema

harului i libertii, Fulgentius îi urmeaz
lui Augustin*, îns mult mai radical. El

trtfteaz aceast problem i la cererea in-

sistent a clugrilor scii. Natura uman,
distrus prin pcatul lui Adam i transmis
tuturor urmailor si, îi face pe oameni
incapabili de a voi binele i a se mântui

prin propriile fore în virtutea liberei

alegeri. Ei se mântuiesc doar prin harul lui

Dumnezeu, care este dat în mod gratuit i
precede meritele pe care, de altfel, el le

determin. De aceea, mântuirea omului îi

revine numai harului divin. Dumnezeu nu

împrtete tuturor harul Su, ci numai
unor anumite persoane predestinate, alese

în temeiul judecii de neptruns a lui

Dumnezeu. Fulgentius a scris mai multe

epistole, din care s-au transmis doar 29 i o
serie de predici i omilii. Recent a fost des-

coperit un Ahecedarium, cunoscut sub titlul

Psahtms contra Wandalos arianos, pe care

l-a compus imitând lucrarea antidonalist a

lui Augustin: Psalmus. Fulgentius nu a fost

un teolog original. în controversa sa anli-

arian, el urmeaz liniile generale ale teolo-

giei ortodoxe din sec. IV i V, iar în proble-

ma harului i a libertii este tributar lui

Augustin.

Migne. PL. 65, 103-1020; CPL, 814-846;

CCL, 91, 91 A; MG. Bianco, Ahecedarutm
Fulgenii episcopi, Orphcus NS, 1, 1980, p.

152-171; G. Lapeyre, Fulgence de Ruspe,

Paris, 1929; B. Nisters, Die Christoiogie des

Fulgentius von Ruspe, Roma, 1930; H. -J.

Diesner, Fulgentius von Ruspe afs Theologe

urtd Kirchenpolitiker. Stuttgart, 1 966;

Tixeront, Patrologie, p. 460-463; H. R.

Reynolds, Fulgentius of Ruspe, art. în

Smith-Wace, II, p, 576-583; Bardenhewcr, V,

1932, p. 303-316; Cayre, II. p. 186-195:

Altaner-Stuiber, 1980, p. 489 i urm.; M.
Jourjon, Dict. Sp.> V. 1964, col. 1612- 16 15,

bibliografie; Cross, Fulgentius, în ODCC, p.

541; M. Simonetti, Fulgence de Ruspe, în

DECA. I; p. 998-1000; H. Schneider, Ful-

gentius von Ruspe, 241-244, cu bibliografie.
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Gaius sau Caius

Gaius sau Caius, scriitor cretin de la

sfâritul sec. II, preot roman în timpul

papii Zefirin (199-217), autor al unei

lucrri, sub form de dialog, împotriva

montan istului Produs (Adversus Pro-

ciunt). Informaiile despre el le avem de

la Eusebiu* i Dionisie bar Salibi (sec.

XII). Eusebiu consider c a fost cretin

ortodox, iar Dionisie c a fost eretic. Fo-

lie* îl descrie ca 'episcop al neamurilor'

i aceasta datorit faptului c îl confund

cu Ipolit* cu care, Dionisie bar Salibi ne

informeaz, ar fi avut o disput. La Dio-

nisie avem pstrate câteva fragmente din

scrierea lui Ipolitîmpotriva luiGaius/Ca-

ius: Capitula adversus Caium i lucrarea

pierdut, Apologia pro apocalypsi et

evangelfo Ioantris apostoli evangelisni

Gaius a susinut c Evanghelia a IV-a i
Apocalipsa nu sunt scrise de Sf. Ioan i
c îi aparin lui Cerint* i aceasta pe

motiv c ar exista contradicii între Apo-

calipsa i epistolele Sf. Pavel. Numele Iui

Gaius este legat i de secta alogilor* sau

alogienilor, care promova idei asemn-
toare cu ale sale, dei acest lucru trebuie

vzut mai ales în contextul neîncrederii

ierarhilor din sec. II de la Roma fa de o

parte din ierarhie, datorit problemelor

ridicate de gnostici, montaniti i quar-

todecimani, care pretindeau fiecare în

parte c se trag din Sf. Ioan (Prinzivalli).

Fragmente din Adv. Prochtm în Eusebiu, Ist

bis., II, 25. 6-7; III. 28, 1-2; VI, 20, 3: frag-

mente din Capitula adv. Calam în I.

Sedlacek, Diortysius bar Salibi. In Apo-

calypsum, Adus et Epistulas catholicae, în

CSCO, 56, 60; sir. 18, 20, Paris, 1909-1910

G. Salmoti, Gaius (2), în Smith-Wace, [, p
384-386; G. Bareille, în DTC, II, 1905, col

1309-1311, cu bibliografie; Tixeront, Patro

logie, p. 102; G. Bardy, Gaius, în DHGE 11

236 i urm.; Cross, Gaius, în ODCC, p. 544

E. Prinzivalli, Gaioegli Alogi, SSR, 5, 1981

53-68; Idem, Gaius et Aloges, în DECA, I, p
1004; C. Schmidt, E. Schulz-FlUgel, Gaius

Antimontanist (von Rom), în LACL, p. 245

cu bibliografie.

Galican, Psaltirea

Galican, Psaltirea. Psaltirea în limba la-

tin revizuit de ctre Ieronim în jurul

anului 392, pe baza textului grecesc al

Septuagintei din Hexapla lui Origen. Sub

influena lui Grigorie* de Tours. acest

text a devenit foarte popular în Galia, de

unde i numele de Psaltirea Galican.

Aceast versiune a fost folosit mai ales

în cult, iar sub influena lui Alcuin, a

ajuns s înlocuiasc versiunea latin

fcut dup textul ebraic în toate ediiile

Vulgatei. Folosirea ei s-a extins treptat în

întreaga Biseric Apusean.

R. Weber, O.S.B. (ed.), Le Psautier romain et

Ies autres anciens psautiers latins, Collec-

tanea Biblica Latina, X, 1953; H. de Sainte-

Marie, O.S.B. (ed.), Sandi Hieronymi

Psalterium iuxta Hebraeos, în Collectanea

Biblica Latina, XI, 1954; A. Allgeier, Die

altlateinischen Psalterien. Prolegomena zur

einer Textgeschichte der hieronymianischen

Psalmenubersetzungen, Freiburg, 1928.

Gali

Gali (550-645), clugr irlandez, misio-

nar, unul din cei 12 ucenici care l-au

însoit pe Sf. Columban de la Bangor din

Irlanda la Luxeuil în Gal ia, stabilindu-se

în cele din urm în apropiere de lacul
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Constana. A fost educat Ia Bangor, la

vestita coal Sf. Comgall, unde a învat
gramatica, poezia i Sf. Scripturi. Dato-
rit abilitii sale de a înva limbi
strine. Gali s-a dovedit a fi de mare aju-

tor la propovduirea Evangheliei printre

suevi, helvei i alte triburi învecinate.

Când Sf. Columban a fost silit s fug
din faa persecuiei îndreptate împotriva
lui de Curtea burgundian, Gali se îmbol-
nvete i rmâne la Bregenz. însnto-
i ndu-se, revine în Elveia i se stabilete
nu departe de Steinaha sau Steinach,

unde ridic o chilie r un loc de rugciu-
ne. De aici întreprinde misiuni de încre-
tinare a pgânilor allemani i vabi. Dei
i s-au oferii scaunul episcopal din Con-
stana i cel din Luxeuil, el nu accept.
La Constana el îl recomand pe Ioan,

propriul su diacon, la înscunarea c-
ruia ine o predic în latin, care se mai
pstreaz. Predica sa este singurul docu-
ment autentic care îi aparine i poart
numiri diferite: O prescurtare a Sf.

Scripturi, Prescurtare a doctrinei cre-
tine sau Discurs asupra modului de
guvernare a Bisericii. In 645/6 este invi-

tat de prietenul su, preotul Willmar din

Arbona, s-i fac din nou o vizit. Dei
în vârst, el face cltoria. Se îmboln-
vete i moare. Este înmormântat la

Arbona.

Cu timpul, umila cas de rugciune ridi-

cat de Gâll a devenit una dintre cele mai
vestite mnstiri din Europa medieval
datorit scriptoriumului i bibliotecii ei.

BHL. I. 485-487: J. Gammack, Gallus (11),
art. în Smith-Wace, II, p. 601-602; M. Joynt
The Life of St, Gali, London, 1927; J. F.

Kenney, The Source ofthe Early History of
Ireland New York, 1929, I, n. 50, p. 206-

208; F. Blanke, Cohimban xmd Gallus,
Urgeschichte des schweizerischen Christen-
tums, Zilrich, 1940; E.G. RQsch. Das Cha-
rakterbiid des Gallus im Wandel der Zeit, St.

Gali, 1959, cu bibliografie; Barbara i H.

Helbling, Der heiltge Gallus in der Ge-
schichte, in Schweizerische Zeitschrift fur
Geschichte, XII, 1962, p. 1-62; Cross, Gali,

St., în ODCC, p, 546; E. Malaspina, Gali, în

DECA, I, p. 1007.

Gaudeniu

Gaudeniu (sec. 1V-V), episcop de Bres-
cia, ucenicul i urmaul în scaun al lui

Filaster. Principalul izvor documentar
pentru viaa sa, este propria predic pe
care o ine cu ocazia hirotoniei sale întru

episcop; Sermo de ordinatione sita.

Vestea numirii sale în scaun a aflat-o în

timp ce era la Constantmopol. La
început, respinge oferta, dar la presiunile

lui Ambrozie* i ale altor episcopi,

accept episcopatul. Face parte din dele-

gaia episcopilor italieni care, la cererea
lui Honoriu, s-a deplasat la Constat
tinopol, în 405, pentru a-i solicita lui

Arcadiu reexaminarea cazului Sf. Ioan*
Hrisostom, care fusese depus i trimis în

exil. Delegaia nu s-a bucurat de o pri-

mire bun, membrii ei fiind întemniai i
apoi trimii acas într-o corabie, care a
fost pe punctul de a se scufunda. De la el

s-au pstrat 2 1 de omilii la diverse ocazii

i srbtori. Omiliile pascale interpre-

teaz în sens cretin evenimente din isto-

ria poporului ales, mai ales cele relatate

în Ieire. Hristos este mielul pascal care
elibereaz de pcat, iar cu trupul Su îi

hrnete în mod tainic pe cretinii care
înviaz în El prin botez.

Migne, P. L., 20, 827-1006; ed. critic: A.
Glilck, CSEL, 68, 1956; L. Boehrer, Gau-
dentius of Brescia. Sermons and Letters,

Diss. Catholic University, Washington D.C.,
1965; J. Wittig, Fitastrius, Gaudetius und
Amhrosiaster, în Ambrosiasier Studien,
Breslau, 1 909, p. 1 -56; G M. Bruni, Teologia
delta scoria seconda Gaudenzio da Brescia
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Vicenza, 1967; C. Truzzi, Gaudenzio di

Brescia; Zeno di Verona, în Dizionario di

omiletica, a cura di M. Sodi-A.M. Triacca.

Leumann-Gorle (ed.), Ldc-Velar, 1998, pi

601-603, 1688-1690; Bardenhewer, III, p.

485 i urm.; Altaner-Stuiber, 1980, p. 369;

Cross, Gaudentius, arî. în ODCC, p. 550-

551; Quasten, Patrology, IV, p. 133-135; B.

Dumler, Gaudentius von Brescia, în LACL,

p. 245, cu bibliografie.

Gaudeniu (donatist)

Gaudeniu (în lat. Gaudentius), episcop

donatist de Thamugada (Tamogada sau

Tamugadi), ora din Numidia, i unul din

cei apte administratori ai gruprii do-

natiste din Cartagina. Numele su devine

cunoscut datorit controversei sale cu

Fer. Augustin*. în 420, Dulcitius* îi

adreseaz lui Gaudeniu o scrisoare în

care specific atitudinea guvernrii im-

periale fat de donatiti. Gaudeniu îi

rspunde, trimiându-i dou scrisori. In

prima scrisoare, mai scurt, el îl infor-

meaz pe Dulcitius, adoptând fa de el o

atitudine reconciliant, c cei care do-

reau s prseasc gruparea donatist i
s se reîntoarc în sânul Bisericii erau

liberi s o fac. în cea de a doua scri-

soare, mai lung, aduce o serie de argu-

mente scripturistice în favoarea înv-
turii donatiste i mai ales a dreptei sufe-

rine în persecuie, susinând c perse-

cuia este prescris de Scriptur ca soart

a celor drepi, dreptatea nefiind de partea

persecutorilor, ci a celor persecutai (Mt.

5,ll,12;In.l5,2,3;llTim.3,12;Apoc.

6, 9, II). Bunul pstor se jertfete pentru

turma sa i, prin urmare, nu trebuie s
evite persecuia, ci s moar la datorie.

Dei Dumnezeu i-a dat omului libertatea

de a alege, aceast libertate este anulat

de persecuie. Biserica este întemeiat pe

profei i nu pe legile persecutorilor etc.

Aceste dou scrisori i-au fost înmânate

Fer. Augustin de ctre Dulcitius, care

formuleaz un rspuns în dou cri

Contra Gaudentium donatistarum epis-

copum lihri IL care este considerat ca o

ultim btlie în controversa donatist.

Augustin analizeaz fiecare argument

prezentat de Gaudeniu, formulând struc-

tura de baz a atitudinii statului fa de

Biseric, dar i a Bisericii fa de stat.

Augustin, Contra Gaudentium .donatistarum

episcopum libri //, în Migne, PL, 43, 707-

758; M. Persching, CSEL, 53, 1910, p. 201-

274; trad. în francez: G. Finaert, BA, p, 51 1-

685, cu text latin; Augustin, Retractil, 59; P.

Monceaux, Histoire littiraire de VAfrique

chretierme 6. Bruxelles, 1966 = Paris, 1922,

p. 191-219; H. W. Phillott, Gaudentius (7),

art. în Smith-Wace, II, p. 611-613; B.

Windau, Gaudentius. Donatist, în LACL, p.

246, cu bibliografie.

Gavriil bar Bokht-isho

Gavriil bar Bokht-isho (m. 828), în arab

JabraMl ibn Bakhtishu sau Bokhtishu,

contemporanul mai vârstnic al lui Ho-

nain* i nepot al lui George Bokht-isho

de la Gundeshapor (Gundishapur). Se

trgea d într-o familie de medici renumii.

Ajunge medicul personal al lui Harun al-

Rashid, Amin i Al-Mamun. Lui Gavriil

îi este atribuit un Compendium arab al

operelor tui Dioscoride, Galien i Paul de

Egina, citat adeseori în lexicul lui Bar

Barilul. Transcrierea unor cuvinte gre-

ceti în arab, prin intermediul limbii

siriace, a dus la o deplorabil denaturare

a denumirilor plantelor i la înregistrri

greite (Du val).

Bar Hebraeus, Chron, syhacurn, ed. Bruns,

139, 170, ed. Bejan. p. 134, 162; Wright, p.

154; Duvahp. 271-272, 385.
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Gavriil de Hormizdsher

GavriiI de Hormizdsher, (sec. VI), epis-

cop de Hormizdsher (forma corupt de la

Hormizd-Ardasher, prescurtat de arabi

în Hormushir), fratele Iui Teodor de
Merv. Abhdisho ne informeaz c este

autorul a dou cri împotriva maniheilor

i a caldeenilor (astrologilor mazdeeni).

Totodat, a scris trei sute de capitole

cuprinzând comentarii asupra unor texte

dificile din Sf. Scriptur i care aveau
nevoie de explicare.

Assemani, BO, 111, part.I, 147; Wright, p. 77;
Chabot, p. 55; Duval, p. 348.

Gavriil Taureta

Gavriil Taureta (sec. VI), stare al mn-
stirii Beth Abhe, supranumit Tauretha.

adic Vaca. Originar din provincia

Siarzus sau Shahrazur. Studiaz laNisibe

i devine clugr la mnstirea de pe
Muntele Izla, unde particip activ la dis-

puta cu monahii monofizii de Ia mns-
tirea Kartamin, de lâng Mardin, decla-

rându-se împotriva lui Sahdona*. De la

Marea Lavr se mut la Beth Abhe, unde
este numit stare în timpul patriarhului

Henan-isho* I (686-701). Aici redacteaz
viaa lui Mar Narsai*, Stareul mnstirii
de pe Muntele Izla, viaa martirilor de la

Tur Bera'in sau Tur Beren (Adhurparwa,
Mihrnarsai i sora lor Mahdokht, marti-
rizai, în cel de al noulea an (3 1 7-3 1 8) al

regelui Sapor II, înainte de începutul

marii persecuii). îi este atribuit o omilie

la splarea picioarelor.

Assemani, BO, III, I, p, 456-458; Wright, p.

127; Duval, p. 120,214, 23 I; Chabot, 102-103.

Geminus

Geminus (Geminianus), preot din An-
tiohia. Dup informaiile Iui Ieronim*,

Geminus a activat în vremea împratului
Alexandru Sever (222-235), fiind, alturi

de Ipolit* i Beryllus* de Bostra, scriitor

de talent. Din nefericire, nici unul din

titlurile operelor sale t nici o lucrare nu
s-au pstrat.

Ieronim, De vin ittust cap. 64; C. Hole,

Geminus, art. în Smith-Wace, II, p. 625; G.
Ladocsi, Geminius, în DECA, I, p. 1023.

Gemmulus

Gemmulus (sec. VIII), diacon i apoi

arhidiacon la Roma. De la el au rmas
dou scrisori, mai puin importante din

punct de vedere teologic. Este vorba de
scrisorile pe care el le trimite Sf. Boni-
faciu* prin intermediul preotului De-
neardus. Deneadrus a fost purttorul scri-

sorilor lui Bonifaciu ctre pap i ctre
Gemmulus, prin care le aduce la cu-

notin c sinodul local de la Soisson i-a

condamnat pe ereticii Aldebert i Cle-

ment, în prima scrisoare, Gemmulus îl

informeaz pe Sf. Bonifaciu c aceti

eretici au fost condamnai, împreun cu
adepii lor, i de sinodul de la Roma, i
c a primit cadourile pe care el i le-a

trimis, iar în schimb el îi trimite patru

uncii de scorioar, doi pfunzi de piper

i un pfund de cozumber sau cotzumber
(un gen de tmâie foarte aromat). în a

doua scrisoare, îi cere scuze c nu a

putut s-i trimit epistolele Sf. Grigorie

care i-au fost solicitate, din pricina gutei

care nu i-a permis s se mite, dar fg-
duiete c, îndat ce se va însntoi, va
face acest lucru. S-a pstrat i o scrisoare

a Sf Bonifaciu ctre Gemmulus în care

el îi exprim regretul c se afl separai

unul de cellalt.

Bonifaciu, Epistolele 58, 59. 86 în Monum.
Mogunt., ed, Jaffe, 154, 156, 253; F. Daniel,

Gemmulus, art. în Smith-Wace, IT, p. 625.
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Genîza

Geniza, o camer alturat sinagogilor,

un spaiu special amenajat în care se ps-

trau crile sacre i de ritual, uzate, dar i

cele eretice. în anii 1896-1898, în geniza

sinagogii din Cairo au fost descoperite,

de ctre S. Schecliter, fragmente i di-

verse manuscrise ebraice de o deosebit

valoare, datând din anul 882. Lucrrile

descoperite se pstreaz în colecia

Taylor-Schechier de la Biblioteca din

Cambridge, Marea Britanic

P. Kahle, The Cairo Geniza, ed. a 2-a,

Oxford. 1959; R.H. Charles, Âpocrypha aud

P&eudpepigrapha of the Old Testament. II.

1913. p. 785-834; Cross, Geniza. în ODCC,

p. 555-556.

George

George (sec. VII), ereziolog din prima

jumtate a sec. VII, autor al unui tratat

Despre erezii (De hagresibus ad

Epiphanisum) i al altor dou lucrri

asupra modului de calculare a datei

Patilor: De quartodecima Paachae i De

iribus circuite solis et lunae, scrise in

639-640, i dedicate lui Ioan, fratele su

duhovnicesc. în tratatul Despre erezii, el

prezint gruprile eretice, începând cu

maniheism i gnosticismul valentinian i

pân la agnoei. Se pare c sursa sa de

inspiraie a fost Sf. Epifanie*.

Ir. Dickamp. Dar Monch und Presbyter

Georgios, ein unbekannler Schnftsleller des

7. Jahrhunderts, ByzZ. 9, 1900, p. 14-51; V.

Grumel, La Chronologie, Trite d'etudes

bvzantines. 1. Paris, 1958. p. 115-157; D.

Siiemon. Georges. în DEC A, I, p. 1032: M
Skeb OSB, Gâorg, Mi>nch, in LACL, p. 252.

George al Arabilor

George al arabilor (m. 724), cunoscut ca

episcop al triburilor arabe, întrucât în

dioceza sa s-au aflat triburile arabe no-

made din Mesopotamia, cât i "aqolaye.

tu'aya, tanukh, thalibiii i taghlibiii, în

special acele triburi care erau puternic

ataate doctrinei monofizite. Sediul epis-

copal se afla la Aqola. George al arabilor

nu rmâne în istorie doar ca episcop al

triburilor arabe, ci datorit erudiiei sale.

Ca erudit, el le urmeaz lui lacob* de

Seroug i Atanasie* II de Balad
?
fiind

ucenicul, dar i prietenul acestora. A fost

hirotonit în anul 687 sau 688, la scrut

vreme dup moartea lui Atanasie II. Ai-

doma magistrului su Atanasie II. Geor-

ge a promovat în mod special filosofia

peripatetic. Principala sa lucrare o re-

prezint traducerea Oi^unanalui lui

Aristotel, un manuscris al acestei tradu-

ceri aflându-se la Muzeul Britanic, cu-

prinzând: Categoriile, Despre inter-

pretare i prima carte din Analitice.

Fiecare carte este precedat de o intro-

ducere i completat cu o serie de co-

mentarii. Despre aceste comentri!, Re-

nan a spus: 'Printre comentariile irisce

nu am gsit nici unul care ar putea s Re

comparat cu acestea, din punctul de ve-

dere al importanei lucrrii i al metodei

exacte în expunere
1

. în domeniul teolo-

giei, George a compilat o colecie de

scholii la omiliile Sf. Grigorie* de Na-

zianz, care dovedesc o lectur deosebit

de vast, i a completat Hexaemeroiwl

lui lacob* de Edessa, rmas neterminat.

La acestea se adaug: un comentariu asu-

pra tainelor Bisericii, tratând despre

Botez, Sf. Euharistie i Sfinirea Mirului;

o omilie, în versuri dodecasilabiee, de-

spre Sf. Mir în dou variante; o omilie

despre sihastri, în metric heptasilabic.

i un tratat despre Calendar, în versuri

dodecasilabice. Dac nu ne sunt cunos-

cute canoanele sale sau scholiile la Si.

Scriptur, o parte din corespondena sa

s-a pstrat. Dintre scrisorile sale, men-
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ionm urmtoarele: cea adresat lui

Daniel, preotul tribului arab tu'aye; una

din cele trei scrisori adresate preotului i
sihastrului Yeshu din Innib (de lâng
Azaz, în partea de nord a oraului Alep),

în care sunt incluse referiri substaniale

la Afraate* i opera sa, mai ales criticân-

du-l pentru învtura sa privind deose-

birea dintre suflet i spirit, doctrina

despre Duhul Sfânt i cronologia sa; scri-

soarea ctre Mari, stareul mnstirii
Teleda. îndreptat împotriva nestorie-

nilor i cele dou scrisori adresate lui

Ioan* Stilitul din Litarba, care trateaz

despre cronologie i astronomie, iar în

cea din 715, explic pasajele mai dificile

din Scrisorile lui lacob de Edessa.

Assemani, BO, I, 494-495; Wright, Catal.,p.

1163; Muzeul Britanic, Acid, 14725, f, 100-

215; Ryssel, Georgs des Araberbischofs
Gedichte und Briefe, Leipzig, 1883; P. de
Lagarde, Anecdota Syriaca* Osnabriick, 1967
- Berlin 1858, p. 108-134; R.H. Connolly,

H.G. Codrington, Two Commentaries of the

Jacohite Liturgy, London. p. 3-15 (text), 11-

23 (trad. în englez); Hoffmann, De
Hermeneuticii apud Syros Aristoteleis, p.

148-151; E. Renan, De philosophia peri-

patetica apud Syros, 1852. p. 32-33; Remus
Rus, Istoria Jlfosofiei ii/amice. Editura

Enciclopedic, Bucureti, 1994, p. 38;

Wright, p. 108-109; Duval, p. 377-378:

Chabot, p. 88; Tixeront, Patrologie, p. 433;

Baumstark, p. 257-58; Ortiz de Urbina, p.

I 83-184, cu bibliografie; K.E. Mac Vey, The

Memra ort the Life of Severus of Arttioch,

composed by George Bishop of the Arah
Tribes. Carnbridge (Mass.). 1977; Cross,

George. în ODCC. p. 557; F. Rilliet, Georges

des arabes, în DEC A, 1, p. 1033; P. Bruns,

Georg der Araberbischof în LACL; p. 251.

George din Be'elthan

George din Be'elthan (sec. VIII), patriarh

de Antiohia. S-a nscut la Be'elthan, un

sat nu departe de Hims. A studiat la

mnstirea Kenneshre (Qinneshrin) i
devine sincelul lui Teodor*, episcop de
Samosata. La moartea lui Atanasie III în

anul 758, sinodul de la Mabbogh, îl alege

cu majoritate de voturi patriarh al An-
tiohiei. La acea vreme, George era sim-

plu diacon. Minoritatea care s-a opus
acestei alegeri, l-au ales anti-patriarh pe

Ioan Calinic (ar-Raqqah). Acesta triete

o perioad scurt, iar în locul lui este ales

anti-patriarh David. care, prin intrigi

susinute pe lâng califul al-Mansur, îl

determin pe acesta s-l înlture pe

George din scaunul patriarhal i s-l în-

temnieze. George rmâne în temni
nou ani, fiind eliberat de al-Mahdi, fiul

i urmaul califului al-Mansur. în timpul

unei cltorii în nordul Mesopotamiei, la

Kakaudyiah (Claudia), în scop pastoral,

George se îmbolnvete i decedeaz la

mnstirea Barsauma de lâng Melitene

(Malayah) în anul 790. în rstimpul

petrecut în închisoare, patriarhul George

a scris o serie de omilii în versuri. Tot-

odat, îi este atribuit un comentariu la

Evanghelia dup Matei, bazat pe Ioan*

Hrisostom, capadocieni i Filoxen* de

Mabboug, care s-a pstrat într-un singur

manuscris foarte deteriorat, descris de
ctre Assemani. Un alt manuscris ps-
treaz i o scrisoare sinodal. Patriarhul

Mihail al Antiohiei (1 166-1199), numit

Mihail cel Mare sau Mihail Sirianul, a

introdus în Cronica o parte din scrisoarea

pe care George o trimite diaconului

Gouria, în legtur cu formula liturgic:

panem caelestem frangimus*, care a fost

obiectul unor discuii aprige între sirieni,

ducând, dup moartea Iui George, Ia

schism.

Assemani. BO, LI. 340: Bar Hebraeus, Chron.

eeci, 1,3 19 i urm.. II, 175; Assemani, Ctai
Vai,

y III, 299; Baumstark, Die Petrus imd
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Paufus Akten, Leipzig. 1902, p. 12; Wright,

p. 1 1 7; Chabot, p. 91-92; Duval,p. 66,371-372.

George Choiroboskos

George Choiroboskos, diacon, hartofi-

lax, mare gramatician i profesor la

Constantinopol. Choiroboskos înseamn

pstor de porci. Este vorba, probabil, de

o îndeletnicire de familie. A activat,

potrivit ultimelor cercetri. în sec. IX,

fiind contemporan cu Fotie* (Teodo-

ridis). Este autorul unor lecii de grama-

tic, transmise în scris de ctre elevii si.

Unele lecii sunt pstrate integral, iar

altele fragmentar. Menionm în mod

special lucrarea sa, intitulat: Epimersmi

irt Psalmos, o explicaie gramatical a

Psalmilor.

CPG, III, 7955; Th. Gaisford, Georgii

Choerobosci dicuta In Theodosri canones et

epimerismi in Psalmds, III. Oxford, 1842, p.

1.192; Krumbacher, p. 583-585; W. BQhleri

Chr. Teodoridis. Johannes von Damaskos

terminus post quem fur Choiroboskos, în

ByzZ, 69. 1976. p. 397-401; Chr. Teodoridis,

Der Hynwograph Klemetis terminus post

quem fur Choiroboskos, ByzZ, 73, 1980. p.

341-345: A. Labate, Georges Choiroboskos,

în DECA, I, p. 1032-1033; P. Bruns, Georg

Choiroboscus, în LACL, p. 251-252.

George Gramaticul

George Gramaticul, scriitor din sec. Vi,

este autorul unui panegiric închinat Sf.

Barnaba, pstrat în dou versiuni. Iden-

tificarea lui cu poetul George Gra-

maticul, ucenicul poetului Colluthus* nu

este cert.

CPG 7414-7415; Beck, p. 400, F. Scorza

Barcellona, Georges le Grammarien, în

DECA, I, p. 1033-1034; G. Rdwekamp,

Georg der Grammatiker* în Lacl, p. 252.

George Hamartolos

George Hamartolos (sec. IX), cronicar

bizantin. George Pctosul sau George

Clugrul a activat în timpul împratului

Mihail III (842-867). Este autorul unui

Chronicon Synfomont în patru cri,

cuprinzând istoria lumii de la creaie i
pân în anul 842. Desprindem, din pa-

ginile acestei cronici, atitudinea deosebit

de ostil pe care autorul a avut-o fa de

iconoclasm, islam, maniheism i idola-

trie, fa de care folosete un limbaj

obscen. în pofida acestui fapt, cronica

este un izvor important pentru istoria de

dinainte de Fotie. In manuscris, istoria a

fost continuat pân la anul 948, probabil

de Simeon* Metafrastul, i de ali autori,

pân în sec. XII. Cronica a fost tradus în

slavon i georgian.

Migne, PG, 110, 41-1220; Idem, 109, 823-

984; C. de Boor (ed.), Georgii monachi

chronicon, 2 voi., Leipzig, 1904, retip.

Stuttgart, 1979, cu revizuiri de P. Wirth; text

slavon: V.M. Istrin, Chronika Georgija

Amartola v drevnen slavnjano. russkom

perevode. 3 voi.. Leningrad, 1920-1930.

Lucrarea a fost retiprit de F. Scholz cu

introducere i bibliografie, la Mtinchen, 1972.

Text georgian: S. Kauchtschischwili, Tiflis,

1910- 1916; C. Moravcsik, Byzantinoturcica,

I, ed. 2-a, Berlin, 1958, p. 277-280, cu biblio-

grafie; Cross, George Hamartolos, în ODCC,

p. 558.

George de Kaphra

George de Kaphra (sec. VII), discipolul

i succesorul la scaunul patriarhal al lui

Isho-yabh* III. S-a nscut la Kaphra în

regiunea Beth Gewaya, în teritoriul Beth

Garmai. Prinii si erau oameni înstrii,

având dou mari ferme în vecintatea

mnstirii Beth Abhe. In calitatea sa de

adminstrator al celor dou moii, George

ajunge s-i cunoasc mai îndeaproape pe
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clugrii de la Beth Abhe i, în cele din

urm, intr în aceast mnstire. Când
Isho-yabh este promovat patriarh la

Seleucia, el îl numete în locul su pe

George ca mitropolit de Hedhaiyabh
(Adiabene). La moartea lui Isho-yabh, îi

urmeaz la tronul patriarhal în 661 i
deine aceast funcie pân în 680. Nu a

fost un scriitor deosebit. A scris doar

câteva omilii, imne i rugciuni pentru

diverse ocazii i a promulgat nouspre-

zece canoane. Ii mai aparine i o epistol

dogmatic pstrat în Synodicon. Dintre

omiliile sale nu s-a pstrat nici una.

Assemani, BO, II. 421; BO, III, I, 153; Bar

Hebraeus, Chron. Eccls., II, 131, 133; Mai,

Scriptt. Vett. Nova Coli., V; Cod. Vat., CCC-
CLVII, p. 360; Wright. p. 126; Thomas de

Marga, Histoire monasticne, livre II, cap,

XII; Chaboi, p. !02;Duval,p. 165,371 i urm.

George de Laodiceea

George de Laodiceea (sec. IV), episcop

semiarian. Originar din Alexandria, unde

studiaz filosofîa. A fost hirotonit preot

de Alexandru, episcop de Alexandria,

îmbrieaz cauza Iui Arie i se altur
strdaniilor lui Eusebiu* de Nicornidia

în vederea recunoaterii doctrinei ariene

de ctre Biseric. Aceste încercri au

euat, dup cum era de ateptat. Ba mai

mult, el însui a fost depus i excomuni-

cat de ctre Alexandru. Athanasie* îl

considera 'cel mai rutcios dintre toi

arienii'. Fiind excomunicat de Biserica

din Alexandria, George încearc s fie

primit în rândul clericilor de la Antiohia,

dar i aici a fost refuzat de ctre Eus-

tatie*. In consecin, se retrage la

Arethusa, unde continu activitatea de

preot. De aici este chemat la Antiohia,

dup ce Eustatie a fost expulzat de gru-

parea arian. Eusebiu* de Cezareea

refuz scaunul episcopal de Antiohia.

Numele lui George este pus pe lista can-

didailor, îns nu el va fi cel ales, ci

Euphronius. Cu toate acestea, nu va trece

mult timp pân când George va deveni

episcop. In anul 335, dup moartea epis-

copului arian Theodotus, el este numit i
hirotonit episcop de Laodiceea. In cali-

tate de episcop, a participat i a jucat un

rol activ la toate sinoadele convocate de

ctre arieni împotriva lui Atanasie*.

Treptat, George îi schimb atitudinea i
adopt o poziie mai moderat, devenind

exponentul principal al tendinei homo-
iousiene. El redacteaz, împreun cu

Vasile* de Ancyra, o declaraie a cre-

dinei sale care s-a pstrat la Epifanie*.

Grigorie* de Nyssa îi mai atribuie o
scrisoare ctre Arie, iar Socrate* citeaz

dintr-un panegiric pe care George I-a

scris pentru prietenul su Eusebiu* de

Emesa. Se pare c a decedat în jurul anu-

lui 360, întrucât Acaciu hirotonete în

acest an un alt episcop pentru Laodiceea.

CPG II, 3555-3558; E. Venables, Georgius

(3), art. în Smith-Wace, II, p. 637-638;

Bardenhewer, V, p. 264 i urm.; Cross,

George of Laodicea, în ODCC, p. 558; M.
Simonetti, George de Laodicee, în DECA, I,

p. 1034; G. ROwekamp, Georgvon Laodizea,

înLACL, p. 252.

George de Martyropolis

George de Martyropolis, episcop de

Martyropolis sau Maipherka, în prima

parte a sec. VII. A ocupat scaunul epis-

copal din Apamea, de unde a fost trans-

ferat Ia Martyropolis de împratul

Philippicus, în primul an al domniei sale

(71 1). A fost adept al credinei ortodoxe,

aa cum aceasta a fost formulat la si-

nodul de la Calcedon. Despre el mai tim
c a scris mai multe epistole, unele fiind

citate în scrisoarea apologetic a Iui Ilie

(Elias), episcop iacobit, care se mai
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pstreaz, i c a avut doi ucenici, pe

Constantin i pe Leon, care au ajuns epis-

copi de Harran. Constantin a fost un bun

teolog i s-a angajat în disputele hristo-

logice, scriind un tratat despre cele dou
firi sau naturi în Hristos, împotriva

monofiziilor, adic o expunere a crezu-

lui de Ia Niceea i Constantinopol, un

tratat împotriva lui Sever de Antiohia, un

'anagnosticon' privind presupusa ciun-

tire a Trisagh ionului i un rspuns la un

tratat al lui Simeon II, episcop monofizit.

De la Leon a rmas doar o scrisoare

adresat patrarhului iacobit Ilie (Elias).

Assemani, BO, I, p. 465; Wright, Cataif p.

607; Assemani, BO, 1, 466-467; L. Davidson,

Ceorgius (27), art. în Smith-Wace, II, p. 644;

Wright, p. 108; Duval, p. 378; Chabot, p, 89.

George de Nisibe

George de Nisibe (Giwargis) a trit în

sec. VII, activitatea sa desfaurându-se

în special pe la mijlocul acestui secol.

Este autorul unor imne duminicale la

sfinirea unei biserici dup liturghia

nestorian.

Breviarum Chaldaicum, 3, p. 196-197; Offi-

cium feriale iuxta ord. eccl. Maronitarum,

Romae, 1863, p. 346-347; trad. în German:

IM. SchSnfelder, în ThQ. 48, 1866, p. 194-

195, în englez: A.J. Maclean, East Syrkm

Daily Office, p. 158-159; Baumstark, p. 209;

Urbina, p. 149.

George Pisidul

George Pisidul, poet i diacon al bisericii

Sf. Sofia din Constantinopol, originar din

Pisida. Despre el tim cu certitudine c a

trit la Constantinopol în vremea îm-

pratului Heraclie (610-641) i sub patri-

arhul Sergiu, bucurându-se de favoarea

acestora, probabil datorit darurilor sale

poetice. Unele documente îl prezint

drept cartofilax sau schevofîlax al Bise-

ricii Sf. Sofia. In urma analizei uneia din

lucrrile sale
?
Despre expediia lui Hera-

clie contra perilor* s-a afirmat c el l-a

însoit pe împrat în aceast expediie.

Opera sa poate fi împrit în dou cate-

gorii: istoric i religioas. Din prima

categorie fac parte: Despre expediia lui

Heracle contra perilor, care cuprinde

1088 de versuri; Despre nvlirea avar-

ilor i slavilor i respingerea lor, în 541

de versuri; Heracliada sau Despre în-

frângerea final a lui Cosroes, împratul

perilor. Lucrrile religioase cuprind:

Hexaemeron, care nu trateaz despre fac-

erea lumii, ci mai ales despre armonia i

frumuseea lumii vzute, în care se oglin-

desc înelepciunea i lucrarea lui Dum-
nezeu. Poemul a fost tradus i în slavon.

Despre deertciunea vieii^ inspirat din

Ecclesiast; Despre viaa omeneasc, în

acelai spirit cu cea precedent; Contra

nelegiuitului Sever de Antiohia; Despre

Sf Înviere a lui Hristos. La acestea se

adaug o serie de epigrame cu coninui

religios. Toate lucrrile sale au fost scrise

în versuri. Ca teolog, el a pstrat i aprat

credina niceo-constantinopolitan, fiind

un ascuit polemist împotriva ereziei

monofizite.

Migne. PG, 92, 1160-1754; A. Petrusi.

Poemi I. Panegirici epici, Ettal, 1959; L.

Sterbnach (ed.), Carmina inedita* în WS 13,

1891, 1-62; 14, 1892, p. 51-68; R. Hercher

(ed.) în Claudii Aeliani varia historia.

Leipzig, 1866, 2, p. 603-662; P. Georges, în

DTC, XII, 2, 1935, col. 2130-2134; N.

Radoevici (ed.), estodnev Gerorgija Piside

i njegov slovenski prevd\ Belgrad, 1979, cu

trad. în slavon; L.Davidson, Georgius

Pisides (54), art. în Smith-Wace. II, p. 648-

649; Bardenhewer, V, 168-173; I. G. Coman,

Patrologie, 1956, p. 298-299; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 533-534; B. Baldwin, OSB,

George of Pisida, în ODB. p. 838: D.
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Stiemon, Georges de Pisidie, în DECA, I, p. George Syncellus, în ODCC, p. 558; A. Kazh-

1034-1035; F.R. Gahbauer OSB, Georg der dan, George the Svnkelios, în ODB, I, p. 839.

Pisider, în LACL, p. 252-253.

George Sincelul

George Sincelul, clugr i istoric bizan-

tin, autor al unei cronici, intitulat: Chro-

nographia. George activeaz la Cons-

tantinopol, unde îndeplinea funcia de

sincel, consilier, al Patriarhului Tarasie

(784-806). Cronica sa, Chronographia

sau Cronologia himii, prezint istoria de

la Adam i pân la Diocleian, în 285,

când lucrarea se întrerupe, probabil

datorit morii autorului. Ea a fost con-

tinuat de prietenul su, Teofan* Mr-
turisitorul, pân la anul 813. El acord o

atenie deosebit perioadei biblice. La

redactarea cronicii sale, George a folosit

i alte surse, cum ar fi Eusebiu* de Ceza-

reea, Julius* Africanus, Anianus* de

Alexandria (sec. V), Panodor* (aprox.

400) etc. Dei a fost acuzat de o oarecare

incorectitudine, mai ales fa de modul în

care I-a tratat pe Eusebiu*, trebuie reinut

cu precdere faptul c aceast cronic

pstreaz multe fragmente importante

din lucrri care s-au pierdut i c autorul

ei a avut o înelegere deosebit a materia-

lului pe care l-a folosit.

W. Dindorf (ed.), în Corpus Scriptorurn

Historiae Byzantinae, 2 voi., 1828; A.

Mosshammer (ed.), Ectoga chronografwa,

Leipzig, 1984; Krumbacher, p. 339-342; G.

L. Huxey, On the Erudition of George the

Synkellos, Proceedings of the RoyaJ Irish

Academy 81, C, 1981, nr. 6, p. 207-217; W.

Adler. The Immemorial Archaic HLstory and
ifs Sources in Christian Chronographyfrom

Jirfius Africanus Io George Syncellus,

Washington, D.C.. 1989, p." 132-234; W.

Milligan, Georgius Syncellus (68), art. în

Smith-Wace, II. p. 650; V. Grumel, La
Chronologie, Paris, 1958. p. 86-95; Cross,

George de Sykeon

George de Sykeon (sec. VI-VII), clugr
i haghiograf bizantin. S-a nscut în

Adigermara, un stule necunoscut din

Galatia. Se spune c prinii lui nu

puteau avea copii. In cele din urm, ei s-

au adresat Sf. Teodor de la mnstirea Sf.

George din Sykeon ca s se roage pentru

ei. Datorit rugciunilor acestuia, se

nate Eleusios. Drept recunotin, p-
rinii îl închin mnstirii Sf. George din

Sykeon înc de mic, unde primete

numele de George. Este crescut sub aten-

ta îndrumare a Sf. Teodor, devenind

ucenicul acestuia. La moartea Sf. Teodor

(613), el devine stareul mnstirii. Ca
omagiu i respect fa de Sf. Teodor,

George îi va scrie Viaa. Lucrarea sa nu

este doar o simpl oper haghiograflc,

dei pstreaz un astfel de spirit, ci

rmâne un document important pentru

cunoaterea vieii monahale în Asia Mic
în sec. VII.

CPG, 7973; A.-J. Festugiere, Vie de

Theodore de Sykeon, Bruxelles, 1970, 1, 160-

161; II, 160-165; D. Stiernon, Georges de

Sykeon (Eleusios), în DECA, 1, p. 1035; F.G.

Gahbauer OSB, Georg von Sykeon, în LACL,

p. 253.

Germain de Paris

Germain de Paris (496-576), episcop de

Paris. S-a nscut la Autun (Augusto-

dunum) i studiaz la Avalon i Luzy

(Lausia). A fost hirotonit diacon de Sft

Agrippinus, iar dup trei ani, preot.

Nectarie, episcopul Parisului. îi numete
stare al mnstirii Sf Symphorian din

Autun, remarcându-se prin grija pe care
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o avea fa de cei sraci. Este numit epis-

cop de Paris în 555. In aceast calitate, el

se strduiete s pun capt neîncetatelor

rzboaie civile i s curme lcomia
nestvilit a regilor i principilor franci.

Izbutete s câtige ascenden în faa lui

Childebert, fiul lui Clovis. Lui Germain i

se datoreaz edictul lui Childebert îm-

potriva practicilor pgâne care dominau

srbtorile cretine. In 575, când Sige-

bert cheam triburile pgâne de peste

Rhin împotriva fratelui su Chilperic,

Germain îi scrie reginei Brunichilde cu

scopul de a evita distrugerea rii, iar

când Sigebert sosete Ia Paris, în drum

spre Tournay, unde urma s se confrunte

cu Chilperic, el îi prezice acestuia moar-

tea, dac mai persist în dorina de a-i

distruge fratele. Evenimentul prezis de

Germain are loc, Sigebert fiind ucis de

un grup de asasini. Pe linie religioas,

Germain prezideaz la sinoadele de la

Paris III (557) i Paris IV (573) i par-

ticip la sinodul din Tours II (566). Se

stinge din via în jurul anului 576 i este

înmormântat în biserica Sf. Vincent. In

sec. VII, a fost construit biserica St.-

Germain-des-Pres pe locul unde s-a aflat

mormântul su. Viaa Sf. Germain a fost

scris de Venanlius Fortunatus* i
cuprinde o serie de fapte miraculoase pe

care el Ie-a svârit. Lui Germain îi este

atribuit o Expositio brevis cmliquae

liturgiae ga/licanae, incluzând dou din

scrisorile sale. Autenticitatea acestora a

fost pus la îndoial de cercetri ulte-

rioare, ele fiind atribuite unui autor ano-

nim din sec. VII (Wilmart), care Ie-a

scris în sudul Franei. Cu toate acestea,

este vorba de un document deosebit de

important pentru istoria cultului gallican,

întrucât prin informaiile furnizate putem

cunoate liturghia gallican i s sesi-

zm, totodat, influenele vizigote i
bizantine care i-au fcut loc în practica

liturgic a Bisericii cretine din aceste

inuturi.

Venantius Fortunatus, Vita, ed. de B. Krusch

în MGH, Scriptores Rerum Merovingicarum,

VII, I, 1919, p. 332-428; Migne, PL, 72, 55-

78; Idem, PL, 72, 89-98; CPL. 1060; J.

Quasten, Expositio brevis atiqitae liturgiae

gatlicanae Germano Parisiensi ascripta,

MQnster, 1934; W. Gundlach, în CCL 117, p
423-426; A. Wilmart, O.S.B., în DACL, VI,

pt. 1, 1924, col. 1049-1102; Cross, Germa-

nul, St., în ODCC, p. 561; M.G. Bianco.

Germain de Paris, în DliCA. 1. p. 1043; C.

Kaspet. Germanus von Paris, în LACL, p.

254.

Germinius de Sirmium

Gerrninius de Sirmium (m. 376), episcop

de Sirmium. La început a fost un înfocat

aprtor al arianismului, îmbriând
preri i mai radicale decât Arie (256-

336), alturi de Ursacius de Singidunum.

Dup ce împratul Constantius II (337-

361) i-a stabilit aici reedina tempo-

rar, în iarna anului 350-351, Sirmium

ajunge, pentru o scurt perioad, capitala

imperiului. Din punct de vedere religios,

Sirmium devenise important pentru c
aici avusese loc în anul 348 un sinod care

I-a condamnat pe Fotinus, ierarhul locu-

lui, pentru convingeri ariene. Germinius

îi urmeaz lui Fotinus, exilat în urma

unui nou sinod (351) din aceeai locali-

tate, fiind transferat de la Cyzic, port

important la Marea Marmara. Germinius

convoac un alt sinod, al treilea, în 357,

Ia care particip i împratul Constantius

II, care hotrte în favoarea partidei

ariene. Acest sinod produce 'cea de a

doua formul de la Sirmium', la redac-

tarea creia a participat activ i Ger-

minius, dar care nu a fost acceptat de

toi episcopii, care se adun la Ancyra în

358 i condamn ferm arianismul. Tot-
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odat, Vasile* de Ancyra izbutete sâ

convoace un al patrulea sinod la Sir-

mîum, care produce "cea de a treia for-

mul de la Sirmium 1

, prin care sunt

respinse doctrina arian i cea antitrini-

tar a lui Pavel* de Samosata. Gruparea

arian, fiind nemulumit. îl convinge pe

împrat s convoace dou noi sinoade,

unul la Arminium (Rimini de azi), în

Italia, pentru Occident, i altul la Se-

leucia, pentru Orient, care produc 'cea de

a patra formul de la Sirmium' sau

'crezul datat' (22 mai 359). Aceast for-

mul a fost impus de ctre împrat la

sinodul de la Constantino-pol din 360.

Venirea pe tron a împratului Teodosie

cel Mare (379-395) va rsturna situaia în

favoarea Ortodoxiei. Gruparea ariana

care i-a legat numele de Sirmium, se

destram în urma acceptrii ortodoxiei

niceene de ctre Germinius. Ceilali

membri ai gruprii au fost condamnai de

sinodul de la Roma din 368, convocat de

Papa Damasus*. Dup moartea lui Ger-

minius, pe scaunul de la Sirmium se urc
Anemius, la a crui întronizare a partici-

pat Sf. Ambrozie*.

CPL 685-687; Altercaia Heracliani laici

cum Germ inio episcopo Sirmiensi de ftde

synodi Nicaenae et Arimensis Aricmorum, în

CP. Kaspari, Kirchenhistorische Anecdota 1

.

Bd. I, 1964 - Christiania, 1883, p. 133-147;

PLS l, 327. 345-350; Epistola ad Rufiamtm,

Palladhtm et ceteros, în A. Feder. CSEL 65,

p. 160-164; Symholum, în A. Feder, CSEL
65, 47 i urm.; R.P.C. Hanson, TheSearchfor

the Christian Doctrine, Edinburgh, 1988 pas-

sim; loan I. Rmureanu. Sinoadele de Ia

Sirmium dintre anii 348-358. Condamnarea

lui Foi'm de Sirmium, în Studii teologice,

serie nou, an. XV, nr. 5-6, Bucureti, 1963,

p. 266-3 16; M. Diaconescu, Istoria literaturii

dacoromâne, Ed. Alcor Edimpex, Bucureti,

1999, p. 676; M. Meslin, în DHGE20. 984 i
imn.; M. Simonetti. DHGE, 23, 1339 i urm.;

idem, Germinius de Sirmium, în DECA. I, p.

1 053- 1 054; B. Windau, Germinius von

Sirmhwh în LACL, p. 254-255, cu biblio-

grafie.

Cesta purgationis Felicis

et Caeciliani

Culegere de documente editat în prima

parte a sec. IV, pstrat incomplet într-un

manuscris al lui Optat* de Mileve,

Contra Parmenimim Donatistam 1, 18.

Documentul a servil mai ales în contex-

tul controversei donatiste, vizând. în di-

ferite moduri legitimarea lui Caecilian*.

C. Ziwsa, CSEL 26, 185-216; CPL 244; C.H.

Turner, Notes on the Ânti-Donatist Dossier

andon Optatus, JThS 27, 1926, p. 283-296;

B. Kriegbaum. Kirche der Traditoren oder

Kirche der Mtirtyrer, I, 1986; A. Di

Berardino, Gesta purgationis Caeciliani et

Felicis, în DECA, I, p. 1055-1056, cu biblio-

grafie; W. Geerlings, Gesta purgationis

Felicis et Caeciliani, în LACL, p. 255.

Ghelasie 1

Ghelasie I, (m. 496), episcop al Romei,

succesor al lui Felix III (483-492), con-

siderat a fi cel mai important pap dup
Leon cel Mare. i-a exercitat pontificatul

între anii 492-496. Dup propria mr-
turie, a fost 'Romanus natus', îns dup
Liber pontificalis, el aparinea 'natione

Afer'. Urc pe scaunul papal în timpul în

care Biserica din Apus i cea din Rsrit
se aflau în plin schism. Este vorba de

schisma acacian (484-519), cauzat de

papa Felix, care l-a excomunicat pe

Acaciu, patriarhul de Constantinopol,

pentru c acesta l-a sprijinit i s-a îm-

prtit cu Petru Mongul, patriarh de

Alexandria, fost monofizit dar care, la

cererea lui Acaciu, a semnat Heno-

ticonul, iar mai apoi a subscris crezului

niceean. Ghelasie continu politica pre-
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decesorului su. susinând cu trie pri-

matul Romei fa de Constantinopol.

într-o scrisoare adresat împratului

Atanasie I în 494, el afirm originea di-

vin a distinciei dintre puterea sacerdo-

tal i cea politic si autonomia reciproc

în sferele lor de activitate i competen
i, în cele din urm. valoarea cea mai

important a autoritii sacre a episcopi-

lor (auctoritas sacrala pontificum). Cu
toate acestea, 'superiorii ecleziastici' au

datoria de a se supune legilor imperiale,

în problema schismei, Ghelasie nu va

întreprinde nimic în vederea rezolvrii

schismei. In plus, în 495 Ghelasie în-

trunete un sinod la Roma, format din 49

de episcopi, pentru a-l repune în scaun pe

Miscnus de Cumae, unul din episcopii

trimii de Felix la Constantinopol i care

fusese câtigat cauzei lui Acaciu. înainte

de a fi repus în scaunul episcopal. Mi-

senus a trebuit s dea o declaraie în faa

membrilor sinodului în sensul c 'con-

damn, anatemizeaz, detest i blestem

pentru vecie pe Dioscur*, Aelurus*,

Petru Mongus, Petru* Piuarul, Acaciu i
pe toi urmaii, complicii, instigatorii i
pe toi cei care s-au împrtit cu ei\ La

acest sinod, Ghelasie. în calitatea lui de

episcop ai Romei, a fost ovaionat pentru

prima dat ca Vicarius Chrisfi. în leg-

tur cu problema primatului scaunului

roman mai exist un tratat curios, intitu-

lat: Tomus c/c Ltmtihematis vinculo, care

se refer în primul rând la acele canoane

ale sinodului de la Calcedon care acord
autoritate independent scaunului de

Constantinopol i pe care papa Leon nu

Ie-a acceptat. In acest tratat, Ghelasie

afirm, printre altele, c ceea ce acest

sinod a fcut greit nu invalideaz ceea

ce a ftcut bine i c singurul test c un

lucru a fost fcut bine îl reprezint vali-

darea lui de ctre scaunul Romei. în

Occident. Ghelasie a lichidat ultimele

rmie ale maniheismului i pelagianis-

mului, iar prin interzicerea lupercaliilor

la Roma, pune capt ultimelor încercri

de reînviere a pgânismului.

De la Ghelasie ne-au rmas ase tratate

teologice: unul împotriva pelagianismu-

lui. patru împotriva monofizitismului,

care includ i Gesta de nonihw Acacii,

privind relaiile tensionate dintre Roma
i Constantinopol, i un altul hristologic.

De duabus mUuris in Christo. La acestea

se adaug scrisorile sau decretaliile sale,

care abordeaz teme practice legate de

arianism, pelagianism i maniheism i
diverse teme disciplinare. Pentru a

depi ezitarea maniheilor de a folosi

vinul, el insist ca împrtirea s fie

fcut sub ambele forme, adic pâine i
vin. Decretwn Gelasiamtm* care îi poar-

t numele, nu îi aparine.

Migne. PL. 59, 13-190; CPL, 1667-1675;

PLS, 3, 739-787; A. Thiel. Epistolae roma-

norum pontiftcium, Brunsbergae, 1868, p.

285-613; idem, Episcopontm Romanontm

Pontiftcium Genurnae I, Hildesheim, 1974 =

1867, p. 2%4-6\?>\Gesta de nomine Acarii, în

Migne, PL 48, 928-934; E. Schwartz,

Publizistische Samm/ungen, Miinchen. 1934;

Lettre contre ies lupercales et Dix-hitit mes-

ses du Sacramentaire ieonien, sous la direc-

tion de G. Pomarâs, SCh. 65, Paris, 1959; H.

Koch. Gelasius im kirchenpolitischen

Dienste seiner Vorgânger der Ppste Sint-

plicius. 468-483, xmd Feiix tlf, 483-492.

I lefte 6, S. Bayr., 1935; A.C. Ziegler. Pope

Gelasius / and his Teaching on the Relation

of Church and State, în Catholic Historical

Review, XXVII, 1942. p. 412-437; A. Roux.

Le pape S. Geiase Ie,\ Paris, 1880; A. W. J.

Hollemann, Pope Gelasius I and the Lu-

percaiia, Amsterdam, 1974; W. Ullmann,

Gelasius I (492-496), Stuttgart, 1979; J.

Barmby, Gelasius (I), art. în Smith-Wace, 11.

p. 617-620; Bardenhewer, IV. p. 625-629;

Cayrt, II, 139-142; Tixeront, Patrologre, p.

468-469; Altaner-Stuiber, 1980, p. 462 i
urm., cu bibliografie; Cross, Gelasius, St., în
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ODCC. p. 552; M, Spinelli, Gelase /, în

DECA, I, p. 1021-1022. cu bibliografie; S.

Felbecker, Gelasius I. von Rotiu în LACL, p.

248-249 cu bibliografie.

Ghelasie de Cezareea

Ghelasie de Cezareea (m. 395), episcop

al Cezareei i istoric bisericesc. A fost

nepot al lui Ciril* al Ierusalimului, mama
sa fiind sora acestuia. S-a impus prin

ortodoxia credinei sale i sfinenia vieii.

Este numit episcop în Cezareea Pales-

tinei în 367. Aprtor al hotrârilor Si-

nodului de la Niceea, Ghelasie a fost

alungat din scaun în timpul împratului

Valens, care îi favoriza pe arieni. Revine

pe scaunul episcopal în 379, în timpul

domniei împratului Teodosie I. lero-

nîm* ii apreciaz scrisul, i adaug faptul

c Ghelasie i-a inut scrierile în sertar.

Iar a le rspândi. Unele lucrri au fost

totui rspândite, deoarece întâlnim ci-

tate preluate în operele unor autori ca

Teodoret* de Cyr, Leoniu* de Bizan >\

în antologia Doctrina Patrum. In plus.

Fotie* ne informeaz c Ghelasie a scris

o continuare Ia Istoria bisericeasc a Iui

Eusebiu, care formeaz baza ultimelor

dou cri ale Istorici bis€tlcâ$ti a lui Ru-

tin*. Doctrina PaJrtiw îi atribuie o Expli-

care a Simbolului ele credina, din care

au rmas câteva fragmente. Folie* mai

adaug i un tratat Contra anomeilor%
dar

care s-a pierdut.

F. Diekamp, Analecta Patristica, (Orientalia

Christiana Analecta, 117), Roma, 1938, p.

42-49; A. Glas, Die Kirchengesclnchte des

Gelasios von Kaisareia, By zantin isches

Archiv, VI. 1914; F, Winklmann, Das

Probfem cier Rekonstruktion der Historia

Ecclesiastica des Gelasius von Caesarea,

Forschungen und Fortschritte 10, 1964, p,

311-314; Cross, Gelasius, art. în ODCC, p.

552; Bardenhewer, III, p. 282; Altaner-

Stuiber. 1980, p. 225 i urm., cu bibliografie;

Quasten, Patrology, III, p. 347-348; I. G.

Coman, III, p. 521-522; C. Curi, Gelase de

Cesaree. în DECA, 1, p. 1022-1023 cu biblio-

grafie; G. ROwekamp, Gelasius von Casarea,

în LACU p. 247-248.

Ghelasie de Cyzic

Ghelasie de Cyzic (sec. V), istoric bise-

ricesc. Ghelasie a fost fiu de preot, dup
cum el însui ne informeaz. Aceasta

fiind singura informaie pe care o avem

despre el. Fotie* recunoate c nu a izbu-

tit s determine cu exactitate cine a fost

acest Ghelasie i sugereaz c ai
-

fi fost

episcop de Cezareea. diferit de Ghelasie*

de Cezareea. Din întâmplare, Ghelasie

descoper în casa tatlui su un docu-

ment vechi care cuprindea o dare de

seam complet a edinelor sinodului de

la Niceea. întrucât documentul nu fur-

niza toate informaiile de care avea ne-

\ )ie, el a început s cerceteze i scrierile

altor autori care s-au ocupat de aceast

problem. Printre acetia se aflau un

preot loan. despre care nu se tie nimic.

iuisebiu* de Cezareea, Rufm, care se

uede c a fost preot roman. Cercetrile

de mai târziu relev faptul c Ghelasie a

folosit i alte lucrri, cum ar fi cele ale lui

Teodoret* i Socrate*. iar dup prerea

unora. Istorici bisericeasca a lui Ghela-

sie* de Cezareea. care s-a pierdut. Scopul

lucrrii a fost de a respinge preteniile

monofiziilor care susineau c doctrina

lor era identic cu învtura Prinilor

de la Niceea.

Migne, PG, 85, 1191 -1360: CPG.6034; GCS
28; ed. crit. de Loeschcke-M. Heinemann,

GCS, 1918; G. Loeschcke, Das Syntagma

des Gelasius Cysicenus. Bonn, 1906; E.

Vcuables, Gelasius of Cyzicus (13), art. în

Smith-Wace, II, p. 621-623: R Winkelmann,

Die Ouellen der Historia Ecclesiastica des
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Gelasius von Cyzîcus, Bysantinoslavika, 27,

1966, 104-130, cu bibliografie; Barden-

hewer, IV, 1924. p. 145-148; Tixeront,

Patrologie, p. 400; Cayr6, II, 110; Altaner-

Stuiber. 1980, 227 i urm., 246 i urm.;

Cross, Gelasius of Cysicus, în ODCC, p.

552-553; C. Curi, Gelase de Cyzique, în

DEC A. I, p. 1023; G. ROwekamp, Gelasius

von Cyzicus, în LACL, p. 248.

Ghenadie de Constantinopol

Ghenadie de Constantinopol (m. 471),

cel de al 21-lea patriarh de Constan-

tinopol, între anii 458-471. în tineree.

Ghenadie s-a opus cu trie hristologiei

propovduit de Chirii* al Alexandriei,

redactând în 431 sau 432, dou lucrri

Împotriva anatematismelor lui Chirii i

Dou cri ctre Partenie. Trecând peste

resentimentele pe care Ie-a nutrit fa de

el, Ghenadie se împac cu Chirii în 433.

Ca patriarh, Ghenadie s-a dovedit a fi un

bun aprtor al credinei ortodoxe, im-

punând o disciplin sever în Biseric.

Ghenadie* de Marsilia îl prezint ca ora-

tor excelent i bun cunosctor al scrip-

turilor, fiind capabil, spune el, s ros-

teasc din memorie cartea profetului

Daniel i s o comenteze. Ghenadie a

scris comentarii nu numai la Daniel, ci i
la Facere, Ieire, Psalmi i la toate epis-

tolele pauline. Fragmente considerabile

s-au pstrat în Catenae*. in lucrrile sale

exegetice a urmat tradiia colii antio-

hiene. Nici scrierile sale nu s-au pstrat,

întâlnim doar câteva citate i fragmente

în Sacra Parallela ale Sf. loan* Da-

maschin i la Facundus*. Se mai tie c
el a compus un encomium la tratatul lui

Leon* cel Mare, AdFlavianum9 îndreptat

împotriva ereziei lui Eutihie*. Acest

tomos a fost recunoscut de sinodul de la

Calcedon (451), ca declaraie oficial a

credinei ortodoxe. Singura lucrare care

ni s-a transmis de la Ghenadie este Epis-

tola encyclica împotriva simoniei, în

numele unui sinod de la Constantinopol,

care s-a inut în 458 sau 459,

Ghenadie a decedat în 47 1 i a fost urmat

de Acaciu, cel care a cauzat aa-numita

schism acacian între Roma i Con-

stantinopol i care a dinuit pân în 5 1 8.

Migne, 85, 1613-1734; K. Staab, Pautus-

kommentare aus der ghechischen Kirche,

MUnster, 1933, p. 352-418; F. Diekamp,

Analecta Patristica (Orientalia Christiana

Analecta 117), Roma, 1938, p. 73-108; R.

Devreesse, Les anciens commentateurs grecs

des Psaumes, Vatikan, 1970, p. 318; W. M.

Sinclair, Germadius ( 10), art. în Smith-Wace,

II, p. 629-631; Cross, Germadius. art. în

ODCC, p. 556; Quasten, Patrology* III, p.

525-526; Ahaner-Stuiber. 1980, p. 335 i

urm.; S.J. Voicu, Gennade de Constanti-

nople, în DECA, 1, p. 1028-1029; C
Schmidt, Gennadius von Komtanîinopel, în

LACL, p. 249-250.

Ghenadie de Marsilia

Ghenadie de Marsilia (m. 496), preot i

istoric bisericesc. Nu deinem informaii

despre viaa sa. Din principala sa lucrare.

De v/m Illustrihus, aflm c a scris un

tratat împotriva tuturor ereziilor în opt

cri, un altul împotriva lui Nestorie*, în

ase cri, contra Iui Eutihie*, în zece

cri, contra lui Pelagiu*, în trei cri i

omilii despre mileniu i Apocalips: De
Miile Annis ei de Apocalypsi Beaii

Joannis. Mai menionm i epistola pe

care o trimite papii Gelasius*: Epistolam

de fide mea ad beatum Gelasinm, urbis

Romae episcopum. Din nefericire, toate

aceste lucrri s-au pierdut. Lucrarea De

viris iUusfribus este conceput ca o con-

tinuare a scrierii cu acelai titlu a lui

Ieronim*, Fiind realizat sub forma unui

catalog de scriitori cretini din sec. V.

302



GHENADIE DE MARSILIA GHHRMAN DE CONSTANTINOPOL

atât din Rsrit, cât i din Apus. Se pare

c aceast lucrare a fost încheiat la anul

480 i c o alt persoan a mai adugat
alte 10 biografii. Istoria sa este importan-

t nu atât pentru detaliile biografice, cât

mai ales pentru cele bibliografice ale

scriitorilor prezentai în paginile ei. Se

crede c Ghenadie a fost i autor al unei

scurte culegeri de canoane, intitulat:

Sttuta ecclesiae antiqua (Munier). Tot

lui îi este atribuit un mic tratat dogmatic,

adeseori pus sub numele lui Augustin*

sau Isidor* de Sevilla, Liber ecclesiasti-

cprwn dogmatum, care prezint sub for-

m concis principalele dogme cretine

i respinge cele mai de seam erezii.

Migne, PL, 58,979-1000; 1059- 1120; PL56,
103-107. 879-889; PL 81. 644-647; CPL,
957-959; E.C. Richardson (ed.). De viris

ilîusrrihus, în TU, Leipzig, 1896; C. H.

Turner (ed.). Liber Ecclesiasticorum

Dogmatum, în JTS, VII, 1905-1906. p. 78-

79. VIII, 1906-1907, p. 103-114; H. Koch.

Vincez von Ler'm und Gennadius, TU, XXXI,
2B., 1907; Ch. Munier, Les sttuta ecclesiae

antiqua. Paris, 1960; S. Pricoco, Storia lei-

teraria e storia ecclesiastica. Dai <De viris

illustribus> di Girolanto a Gennadio, Ca-

tania, 1979; J. G. Cazenove, Gennadius

Massiliensis, art. în Smith-Wace, II, p. 631-

632; Cross, în ODCC, p. 556; Bardenhewer,

IV, p. 595-599; Altaner-Stuiber, 1980, p. 474,

cu bibliografie; S. Pricoco, Gennade de

Marseille, în DECA, I, p. 1029-1030, cu bi-

bliografie; U. Hamm, Gennadius von Mar-

seflle, în LACU P-
250-251 cu bibliografie.

Gherman de Constantinopol

Gherman de Constantinopol (634-733),

patriarh de Constantinopol. S-a nscut la

Constantinopol într-o familie aristocrat

în vremea împratului Heraclie, primind

o educaie aleas. Este numit în soborul

clerical care a slujit la Sf. Sofia. Tatl

su, Justinian, a deinut mai multe funcii

importante la curtea imperial. Anga-

jându-se într-un complot care îl viza pe

Constantin IV Pogonatul, a fost desco-

perit i executat împreun cu ali con-

spiratori. întrucât i Gherman a participat

la evenimente, a fost pedepsit cu cas-

trarea i obligat s intre în rîndul cleri-

cilor de la Sf. Sofia. A exercitat influen

asupra împratului Constantin IV, con-

vingandu-l s convoace sinodul ecu-

menic de la Constantinopol din 68
1 , care

va condamna monotelismul. Nu se cu-

noate data la care a fost numit mitropo-

lit de Cyzic, probabil în jurul anului 706.

Teofan* i Nicliifor patriarhul ne infor-

meaz c el a fost titular al acestui scaun

în timpul domniei împratului Phili-

ppicus (71 1-713). Aceleai surse afirm

c el a scris împotriva sinodului VI ecu-

menic i c l-ar fi ajutat pe împratul

Philippicus s restaureze monotelismul.

Având în vedere contribuia Iui Gherman
Ia cel de al doilea sinod de la Niceea

(787), aceast informaie nu pare plauzi-

bil i, dup cât se pare, a fost vehiculat

de dumanii isaurieni ai acestuia. Este

ales patriarh de Constantinopol în anul

715. In 725, împratul Leon III Isaurul

d primul edict împotriva venerrii icoa-

nelor, stârnind controversa iconoclast.

Timp de patru ani, Gherman va fi sufle-

tul micrii antiiconoclaste. In 730 este

obligat s demisioneze i se retrage la

Platonium. Se stinge din via în anul

733. Sinodul iconoclast de la Mieria din

753, îl excomunic alturi de loan*

Damaschinul i George de Cipru. Este

reabilitat la sinodul VII ecumenic de la

Niceea din 787. Gherman a fost i un

scriitor prolific, opera sa prezentând un

interes doctrinar deosebit. Dup retra-

gerea la Platonium, el scrie tratatul: De
haeresibus ei synodibus, adresat diaco-

nului Antim, care prezint ereziile de la

Simon Magul i pân la iconoclasm.
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Lucrarea. De vifae termina, este un dia-

log între un raionalist i un ortodox

asupra problemei pretiinei divine i a

providenei lui Dumnezeu, abordând i

opinia Sf. Vasile* referitoare la limitele

vieii umane. Dialogul a fost transcris de

Fotie*, fr a meniona autorul. Tot la

Fotie avem un scurt rezumat al lucrrii,

acum pierdut. De vera el legitima retri-

hutione. Dintre lucrrile lui Gherrnan au

mai supravieuit patru epistole dogma-
tice, trei dintre ele având legtur cu con-

troversa iconoclast, iar a patra. Ad
Armenos, apr sinodul de la Calcedon,

i apte omilii la Fecioara Mria, susi-

nând, în mod special, curia Fecioarei i

rolul ei de mijlocitoare, el fiind unul din

sprijinitorii i promotorii cultului Fecioarei

Mria. Ii mai sunt atribuite: Hlstoria

mvstica ecc/esiae calholicoe, reprezen-

tând o interpretare a liturghiei Sf. loan*

Hrisostom, a Sf. Vasile* cel Mare i a da-

rurilor mai înainte sfinite, i mai multe

poeme liturgice. Multe din lucrrile lui

Gherrnan au l'ost distruse din porunca

împrailor iconoclati, iar câteva au

supravieuit sub alte nume.

Migne. PG. 98. 39-454; CFG, HI, 8001-

8033; W, Clirist, M. Paranakas, Anthoîogia

graeca carmimim Chrixfianorwn. Leipzi».

1871, p. 98 i urm.; J. Schire. Anaiccro hvm-

nicQ g?aeca, 1-13. Roma, 1966-1983 passim:

V. Fa/zo. Omelie mariologiche. Roma. 1985

D. Fecioru, Un nou gen de pâedjc in omtk-

tioa ortodoxei, fn BOR. 64, 1946, p. 60-

180-193, 386-397; I. Popescu-Ficrbiniu (

mentorul litwg/c al f, Gherrnan I, Arhi-

episcopul Consiantinopolului Studiu intro-

ductiv, în BOR, 1948, p. 1

1

3- 1 53; S. Pelrides

(ed.). Historia Mystica, în Revue de l'Orient

Chretien. X, 1905. p. 287-309: J. List.

Stvdien zur ffomîtettk Germanns I. von

Konstantinopel und seine Zeit^ Texte und

Forschungen zur byzantinisch-neugriechis-

chen Philologie, XXIX, 1939; W. Lackner.

Ein hagiographisches Zeugnis fur den

Antapodottkos des Patriarchen Germnos i,

von Konstantinopel
f
în Byzantion, XXXVII.

1968, p. 42-104 cu bibliografie; R. Bonert.

Les commentaires byzanSins de la liturgie du

VfPciHXf* sticle, AOC 9, 1 966, p. 125-180;

Bardenhewer. V, 48-51; Cayrt, II, p. 316-

318; Altaner-Stuiber, 1980, p.525 cu biblio-

grafie: Cross, Germanns. St. în ODCC. p.

561; Cayrd, în DTC, VI, 1920, col. 3000-

3009 cu bibliografie; J. Darrouzes, A.A., în

Dict. Sp.. VI. 1967, col. 309-311 cu biblio-

grafie; A. Labate, Germain de Constantinople,

în DECA, L, p. 1041-1043, cu bibliografie; F.R.

Gahbauer, Germanns von Constantinopel, în

LACL, p. 253-254 cu bibliografie.

Gherontie

Clugr palestinian. S-a nscut la Ieru-

salim în 395. Se clugrete la Ierusalim.

Mai apoi devine arhimandrit al ceno-

biilor din Palestina. Dup decesul lui

Melania cea Tânr (439), protectoarea

sa, el ajunge conductorul grupului de

lupt împotriva sinodului de laCaicedon,

în pofida reconcilierilor care au avut Ioc

în 456 i apoi în 479, Gherontie persist

în concepia sa anticalcedonian. A dece-

dai în intervalul dintre 480-489. Gheron-

tie este autorul biografiei Sf. Melania.

Este vorba de o lucrare deosebit de im-

portant pentru literatura hagii iografic,
cât i pentru istoria culturii.

D. Gorce (ed.). Vie de sainie Melanie y SCh.

90, Paris. 1962; Sanctae Melaniae iuniuris

vita, T.C. Papaloizos. Ann Arbor, 1979 trad.

în engleza; E.A. Clarke, The Life ofMelania.

Lewiston/Toronto. 1984; L. Perrone. La
Chiesa di Palestina e le controverse cristo-

logiche, Brescia, 1980; J. Gribomont. Ge-

rontius\ în DECA, I. p. 1054; G. ROwekamp,
Gerontius. în LACL. p. 255.

Gildas

Gildas (500-570), numit
h

cel înelept',

primul scriitor celt de limb latin, dup
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prsirea Marii Britanii de ctre romani.

S-a nscut la începutul sec. VI, în locali-

tatea Arecluta (Strathclyde). O mare
parte din via i-o petrece în ara
Galilor, unde se cstorete. Dup moar-

tea soiei, devine ucenicul Sf. llltyd.

Cltorete în Irlanda, iar de aici, în jurul

anului 520, face un pelerinaj la Roma. în

drumul de întoarcere în ara Galilor,

întemeiaz un aezmânt monahal la

Gildas-de-RIiuys în Galia. Se stinge din

via în anul 570 la Rhuys. Principala sa

lucrare: De excidio et conqnestu Bri-

lanniae ac flebili castigatione in reges,

prrnceps et sacerdotes^ redactat în jurul

anului 547, este singura istorie a celilor.

Autorul dorete s prezinte drama
Britaniei romane abandonat de ctre

legiunile romane la sfâritul sec. IV i
devastat mai apoi de o serie de triburi

pgâne: picii, scoii, anglii i saxonii. De
la el a rmas i o culegere de canoane

peniteniale: Praefatio de paenitentra i o
serie de fragmente epistolare, tratând

probleme disciplinare, imnul Lorica i o
rugciune pentru cltorie.

Migne, PL, 69. 329-392: J.A. Giles. Sfx Old
English Chromclers. 1885. p. 295-380; T.

Mommsen, în MGH, Atictores Antiquissimi,

XIII, [= Cronica Minora, III]. 1 896, p. 25-85,

86-90; CPL, 1319-1324; F. M. Stenton,

Anglo-Saxon England, ed. a 2-a, Oxford,

1947; C. Gross, Sources and Lrterature of
English History from the Earliesi Times io

About 1485, ed. a 2-a. New York, 1915. retip.

1952. p. 245-246: J. Gammack, Gildas. în

Smith-Wace. II, p. 670-671; N. C. Chadwick
.a., Studie.s in the Early British Church,

Cambridge, 1958; Bardenhewer, V. p. 399-401;

Cross, Gildas, S/„ în ODCC, p. 566-567; M.
Simonetti, Gildas JeSage, în DECA, I, p. 1059.

Gnosticism

Gnosticism, concept generic (umbrel)
sub care sunt grupate o multitudine de

doctrine eretice aprute atât în interiorul,

cât i în afara cretinismului. în primele

secole d.H. i care deriv din yvcoaig.

cuvânt grec care semnific cunoatere,

iluminare sau .tiin Cunoaterea, ca

mijloc de atingere a mântuirii sau ca o

form de mântuire, i contiina faptului

c posed aceast cunoatere într-o doc-

trin particular i distinct, sunt dou
trsturi comune numeroaselor secte prin

care micarea gnostic s-a manifestat

istoric. în realitate, puine au fost gru-

prile crora li s-a acordat numele de

gnostici, de obicei fiijid cunoscute prin

numele întemeietorului de coal. Sf. Iri-

neu* folosete, în lucrarea sa Adversus

fiaereses, denumirea de gnoz (fals

numit astfel, spune el), pentru a acoperi

toate ereziile care împart între ele aceast

caracteristic. Noi putem considera acest

termen ca expresie a unui concept gene-

ric, aplicabil unor doctrine în care apar

proprieti determinante. Luând în consi-

derare gnosticismul ca o erezie cretin,

Sfinii Prini au scris nenumrate tra-

tate, apologii ale cretinismului i respin-

geri ale ereziilor, întrucât acestea se

fceau vinovate de falsificarea mesajului

cretin i se transformau într-un con-

curent extrem de serios al religiei cre-

tine. Cercettorii moderni, W. Bousset

(Haapiprohleme der Gnosis); H. H.

Schaeder (Urform und Forthildungen

des manichischm System): H. Leise-

gang (Die Gnosis): \. von Harnack

[Marcion)\ H. Jonas (La Reiigion gnos-

ttc/ue): E. de Faye {Gnustiques et

Gnosticisme): H.Ch. Puech (En quete de

la gnose)\ R.M. Grant {Gnosticism anei

Early ChrisJiunify); G. Quispel (Gnostic

Studies /-//); S. Petrement (Le Dieu se-

pare) .a.., au lrgit treptat cercul tradiio-

nal al existenei gnosticismului^ vorbind

de un gnosticism evreiesc precretin i
un gnosticim pgân elenistic, fcând
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cunoscute i surse mandeene, exemplu

frapant al unui gnosticism oriental, exte-

rior spaiului elenistic i celui iudaic.

Dac lum în considerare nu numai

aceast trstur specific, cunoaterea,

ci i spiritul dualist i anticosmic, în ge-

neral, putem introduce i religia lui Mani

"în micarea gnostic. Întrebarea asupra

începutului i asupra tradiiei istorice din

care provine gnosticismul a suscitat nu-

meroase controverse care. în momentul

de fa, sunt departe de a fi lmurite. Pe

de o parte, Sfinii Prini i pe de alt

parte, Plotin, au vorbit de influena lui

Platon (în special dialogul Timaius) i în

general a filosofiei greceti prost îne-

leas, grefat pe o gândire cretin lip-

sit înc de fermitate i siguran. Sa-

vanii moderni au propus, rând pe rând,

origini elenistice, babiloniene, egiptene,

iraniene, combinate cu elemente cretine

,i iudaice. In fapt, analizând textele

gnostice se poate spune c trstura lor

specific este sincretismul i c aceste

micri gnostice sunt deasupra fron-

tierelor etnice i a barierelor confesionale

i c spiritul lor este nou. Astfel c gnos-

ticismul, raportat Ia motenirea iudaic,

este departe de ortodoxia iudaic, c
babilonismul su este departe de orto-

doxia babilonian, iranismul su este de-

parte de ortodoxia iranian .a.m.d. To-

tui, ceea ce definete gnosticismul stric-

to sensu nu este integrarea mai mult sau

mai puin organic a unui anumit numr
de elemente disparate, ci reinterpretarea

îndrznea, i deosebit de pesimista, a

câtorva mituri, idei i teologumene de

larg circulaie in epoc (Mircea Eliade,

Istoria ideilor i credinelor religioase,

ed. rom., voi. II, p. 339). Aceast inter-

pretare a gnosticismului, ca fiind un fe-

nomen sincretic, este criticat de I.P.

Culianu în Gnozele dualiste ale Occi-

dentului, care O consider inconsistent

i analiza prin invariani a lui H. Jonas, i

insuficiena cutrii originilor, propu-

nând în schimb analiza prin mnunchiuri

de opoziii, câmpul de aciune sau spec-

trul de toleran al gnosticismului se

extinde astfel, de ex., el nu este redus

doar la opiunea anticosmism, ci cuprin-

de o întreag gam, mergând de Ia anti-

cosmism la procosmism. Interpretarea

lui Culianu este funcional, dac accep-

tm ca trstur de baz a acestor grupri

religioase dualismul. în forma sa clasic

maniheist, i nu cunoaterea, i nici nu

poate fi tgduit faptul c în creuzetul

intelectual al Antichitii târzii suni

amalgamate prin sincretism sau topite

prin pseudomorfoz (Jonas-Spengler),

diverse elemente atât din filosofia cât i

din religiile vremii, gnosticismul, încer-

când s fac osmoza între filozofie i

religie, dând natere unui hibrid distruc-

tiv pentru cele dou, dar i autodistructiv

prin inconsistena sistemului.

Termenul cunoatere este pur formal, el

nu semnific ce este a cunoate. In con-

textul gnozei, cuvântul cunoatere are un

sens categoric religios sau supranatural.
*

• • • *

In Biserica cretin primar, ereticii i

ortodocii au fost într-o mare disput

asupra raportului între credin i cu-

noatere (j)istis i gnâsis ). Cunoaterea

gnosticilor, pe care o opuneau în contrast

cu simpla credin a cretinilor, nu era de

tip raional. Gnâsis era prin excelena

cunoaterea Iui Dumnezeu i întrucât Di-

vinitatea avea un caracter întru totul tran-

scendent, cunoaterea lui Dumnezeu era

cunoaterea unui obiect de necunoscut

prin metode raionale i nu era de con-

diie natural. Cunoaterea era radical

diferit de cunoaterea raional de tip

filosofic. Pe de o parte, ea este strâns

legat de experiena revelaiei, de tipul

receptrii Adevrului, prin tradiia sacr

i secret (esoteric) sau prin iluminarea
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interioar, înlocuind teoria i argumentul

raiunii, pe de alt parte, cunoaterea care

are ca obiect tainele mântuirii, nu este o
metod, este un scop în sine. ea modific
fiina uman unificând-o cu Divinitatea.

Surse primare referitoare ia textele gnos-

tice sunt descoperirile arheologice din

sec. XV1II-XX din Egipt, codicele Bruce

{Crile lui Ieou), codicele Askewianus

(Pistis Sophia\ codicele Nag Hammadi
(Rugciunea lui Pavel, Apocrifa lui la-

cob, Evanghelia Adevrului, Epistola

ctre Rhegini, Tratatul Tripartit, Evan-

ghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip,

Natura Puterilor Scrierea fr titlu,

Cercetarea Sufletului. Cartea lui Toma
Luptiorul. Evanghelia Egiptenilor,

Preafericitul Eugnostos, Inelepciunea
lui lisus Hristos, Dialogul Mântuitorului,

Apocrifa lui loan. Evanghelia Egipte-

nilor, Apocalipsa lui Pavel, Prima Apo-
calipsâ a lui lacoh, A doua Apocalipsa a
lui lacob, Apocalipsa lui Adam, Faptele

lui Petru yi ale Celor Doisprezece Apos-
toli, Bronte, Âuthentikos Logos, Noqma,

Discurs despre Ogdoad, Rugciunea
hermetic, Asclepius, Parafraza lui Seni,

Al doilea Tratat al Marelui Seth, Apo-
calipsa lui Petru, Silvanus, Trei Stele ale

lui Seth, Zostrianos, Epistola lui Peti-u

ctre Filip, Melchisedec, Norea, Mrtu-
risirea Adevrului, Marsanes, Interpre-

tarea, Expunerea Vafentinian, Alogeni,

Hypsiphron, Cugetrile lui Sextus, Pro-

teimoia Trimorphe ) . a. O surs prei-

oas o constituie crile sacre ale man-

deeenilor (în Ib. aramaic manda -

cunoatere). Ele conin tratate mitologice

i doctrinare, cri de moral i ritual,

liturghii, culegere de imne i psalmi.

Lupta împotriva gnosticismului, pericol

pentru adevrata credin, ocup un loc

important în literatura cretin a primelor

secole, i scrierile respective sunt o surs

secundar foarte important. Menionm

aici marile opere polemice ale Sfinilor

Prini: Justin* Martirul Apologie; Iri-

neu*, Adversus Haereses; lpolit*, Refu-

taiio Omnium Haeresium (Philoso-

phumena)\ Terul ian*, De praescriptione

Haereticorum, Adversus Valentinianos,

Adversus Marcionem, De Anima; Epi-

fanie*„ Panarion Haeresium; Origen*,

De principiis. Contra Celsum. Clement*

Alexandrinul, pe lâng numeroasele

fragmente din Stromate? a lsat i o cu-

legere a scrierilor lui Theodot, Excerpta

ex Theodoto, membru al colii valen-

tiniene anatoliene, iar Sf. Epifanie a

transmis posteritii un document literar

complet al colii valentiniene italice,

Scrisoare ctre Flora a lui Ptolemeu. Din

câmpul pgân, menionm pe Plotin,

Contra gnosticilor, sau împotriva celor

care spunc Demiurgul lumii este râu i
c lumea este rea, Enneade, II, 9. în se-

colul III, autorii cretini antteretici s-au

ocupat de respingerea maniheismului.

Pentru ei, noua religie nu fcea parte din

erezia gnostic: Titus* de Bostra, Ad-

versus Manichaeos\ Hegemonius*, Acta

Archelai; Augustin*, De Trinitate, Con-

fessiones, Contra Faustum; Theodor*

bar Konai, Liber Scholiorum i un scri-

itor pgân. Alexandru de Lycopolis,

Contra Manichaei Opiniones. Disputa-

tio. O surs important de informaii o

constituie i misterele pgâne, literatura

rabinic i literatura islamic.

Gnosticismul pare s cunoasc trei tipuri

de texte, corespunzând cu trei etape nu

neaprat cronologice: etapa primitiv,

unde discordia dintre creatorii lumii nu

implic nici rutatea lor esenial, nici

caracterul ru al cosmosului, etapa acut,

marcat de anticosmismul i de demo-

nizarea creatorului lumii, i etapa mode-
rat, în care sunt vdite eforturile de a

apropia contrariile, de a-l scuza pe De-

miurg i, chiar în unele cazuri, de a scuza
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lumea. Divinitatea prim este strin de

aceast lume, pe care nu a creat-o i pe

care nu o guverneaz; este un regat al

luminii, prin opoziie cu lumea, care este

m regal al întunericului. Dumnezeu este

eonul perfect, invizibil, de neconceput,

etern, imutabiL care îi contempl ima-

ginea în el însui, ca într-o oglind.

Împreun cu el coexist Gândirea care

este Tcerea absolut. De la aceast pri-

mordial unitate a Proto-Tatâlui i a

Gândirii sale, eman intermediarii, ns-

cui unul din cellalt, eonii Pleromei.

care sunt în numr de treizeci, grupai în

perechi de câte doi eoni, masculin i fe-

minin. Cosmosul este opera puterilor in-

ferioare, generate de un eon din Plerom,

care, din ignoran, necunoscându-l pe

adevratul Dumnezeu, i-au uzurpat pu-

terea, considerând c sunt singurele divi-

niti. De cele mai multe ori, ultimul

dintre eoni. Sophia (Sophia-Akhamâth,

Sophia-Proimikos, Pistis Sophia). eon

feminin care dorete s-l cunoasc pe

Tatl, afecteaz unitatea Pleromei. Apa-

riia lumii inferioare, materiale, se dato-

reaz acestui ultim eon animat de volup-

tate, orgoliu i rtcire. Dorind s imite

Entitatea Suprem. încearc s creeze

fr jumtatea sa masculin- Rezultatul

este o creatur diforma i ignorant

(avorton, cum spun majoritatea gnosti-

cilor), numit laldabaoth, stpân peste

apele abisului tenebros i care. sub efec-

tul gelozei sale, se transform în materie.

Precum Proto-Tatl s-a unit cu Gândirea

sa pentru a emana (f)robole) lumea supe-

rioar, laldabaoth se unete eu Ignorana

sa pentru a genera universul inferior.

Geneza puterilor inferioare, a arhonilor.

i în general, a tot ceea ce este creat din-

colo de Divinitatea prim, este una din

marile teme de speculaie» fiecare în-

trecându-se In a crea ceva nou i cât mai

stufos. Dumnezeul transcendent este el

însui ascuns, strin de toate creaturile i

nu poate fi cunoscut prin concepte ra-

ionale. El poate fi cunoscut doar prin

revelaie i iluminare supranatural, iar

aceast cunoatere nu poate fi exprimat

decât prin termeni negativi. Universul,

domeniul Arhonilor. este ca o vast în-

chisoare, în care carcera cea mai grea

este lumea, scena vieii umane. In jurul

lumii, sferele cosmice (365 de ceruri

conform lui Basilide) sunt dispuse con-

centric. Semnificaia religioas a acestei

arhitecturi cosmice este c ceea ce des-

parte omul de Divinitatea prim nu este

numai distana, ci i activitatea unor fore

demoniace. Sferele sunt sedii a]e celor

apte Arhoni, zei planetari împrumutai

din panteonul babilonian. Este semni-

ficativ c ei au nume care. în Vechiul

Testament, sunt rezervate lui Dumnezeu
- lao. Sahaâih, Adanai, Elohim, EI

Shaddai etc. Folosirea unor atribute ale

Divinitii, ca nume pentru puterile de-

monice, este un exemplu pentru reesli-

marea peiorativ a veehilor tradiii i a

celei iudaice în general. Arhonii conduc

împreun lumea i fiecare în sfera sa este

un gardian al închisorii cosmice. Guver-

narea tiranic a acestor temniceri poart

numele de heirmarmene - Destinul uni-

versal. Demiurgul laldabaoth 'w inut sfat

cu puterile lui. Ei toi au dat natere Fa-

talitii i i-au înlnuit cu msuri, mo-

mente i timpuri pe zeii cereti, pe îngeri.

pe demoni i oameni, astfel încât toi s
fie inui prin legtura ei, care domin

toate lucrurile' (Papirusul din Berlin, p.

157-8). Sub aspect fizic, aceast domi-

naie este a legii naturale, sub aspect psi-

hic, prin instituirea i aplicarea legii

mozaice, ea viza reducerea omului la

sclavie. Arhonii sunt de asemenea crea-

torii lumii, dac acest atribut nu este re-

zervat conductorului lor, care ia astfel

numele de Demiurg, i care adesea ei
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descris cu trsturile Dumnezeului din

Vechiul Testament. Omul, principalul

obiect în aceast îmbinare de fore ostile,

este alctuit din trup, suflet i spirit, ori-

ginea lui este dubl, mundan i supra-

mundan. El nu este numai trup, este i
suflet produs de puterile inferioare, care

au alctuit trupul dup imaginea Omului
Primordial (arhetipal) i l-au animat cu

forele lor psihice: nevoile i pasiunile

omului natural, fiecare din ele produs
de o sfer cosmic, întregul ansamblu

alctuind sufletul astral, psyche. Datorit

trupului i sufletului, omul este o parte a

lumii, subjugat destinului universal, hei-

marmcb/e.
l

într-adevr, din aceast Fa-

talitate au aprut toate nedreptile, tic-

loiile i blestemele, legtura uitrii i a

ignoranei, ca i toate preceptele tiranice

i pcatele strivitoare i spaimele cele

mari. i astfel întreaga creaie a fost or-

bit, ca s nu poat fi cunoscut Dum-
nezeul care este deasupra lor, a tuturor'

{Apocrifa lui loan, BG, p.158). Prizonier

în suflet este spiritul sau pneuma, o pr-
ticic din substana divin venit din

înalturi i czut în lume. Arhonii au

creat omul cu intenia premeditat de a

ine spiritul captiv. Astfel c, în macro-
cosmos, omul este prizonier înlnuit în

apte sfere, iar în microcosmos, spiritul

uman este acoperit de apte veminte psi-

hice care-i au originea în cele apte
sfere. In timpul prizonieratului terestru,

în ceea ce privete preceptele morale,

acestea difer de la un sistem la altul, de

la ascetismul riguros la practici licen-

ioase, semnificaia celor dou tipuri de

comportament rezid în revolta fa de

ordinea acestei lumi. Când nu-i cu-

noate rscumprarea, spiritul, scufundat

in trup i psihic, este incontient de el

însui, amorit, adormit, intoxicat de

otrava lumii, pe scurt, omul este igno-

rant; trezirea t eliberarea îi vin de la

cunoatere, atunci când tim ce eram i
ce am devenit; uncie eram i de unde am
fosi aruncai; ctre ce (el ne îndreptmi
de unde am fost rscumprai; ce este

natereai ce este regenerarea (Clement

Alexandrinul, Exc. Theodot, 78, 2). Aa
cum Dumnezeul transcendent este strin

de aceast lume, i eul pneumatic este

strinul lumii. Scopul efortului gnostic

este de a elibera omul interior din leg-

turile lumii, pentru a se reîntoarce în

regatul luminii. Cel care aduce mântuirea

este un mesager venit din regatul luminii,

identificat deseori cu Hristos, care a în-

vins barierele sferelor, trezete spiritul

din somnul su terestru i îi comunic
cunoaterea salvatoare adus din înal-

turi. Cunoaterea astfel revelat, cunoa-
terea lui Dumnezeu, cuprinde tot coni-

nutul unei istorii secrete, originea i
creaia Lumii, originea Rului, drama
Rscumprtorului divin coborât pe

pmânt ca s-i salveze pe oameni, i vic-

toria final a lui Dumnezeu transcendent,

victorie care se va traduce prin înche-

ierea Istoriei i nimicirea Cosmosului.

Practic, este cunoaterea cii de urmat

de ctre suflet pentru a iei din lume,

cunoaterea preparativelor sacramentale

i magice ale ascensiunii viitoare i
numele ascunse i formulele secrete pen-

tru a trece de fiecare sfer în parte. înar-

mat cu aceast gnoz, sufletul se în-

dreapt dup moarte spre înalt, lsând în

fiecare sfer vemântul psihic care îi

aparine, eliberat ca spirit de toate înve-

liurile strina se reunete cu Divinitatea.

Elaborarea sistemelor gnostice a fost

Opera câtorva iluminai, insa cu timpul se

COIfStati îflffM firea ;tcestora. Primii înte-

meietori Simon Magul, se pre-

zint nu ca profei, ci ca întrupri ale

forelor celeste. Succesorii acestora, se

concurea- pi ^, i introduc în sis-

temele originare propriile inovaii, trep-
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tat aprând scrieri noi considerate secrete

i destinate iniiailor, iar pentru a avea

autoritate i autorii lor Ie prezint ca fiind

rodul revelaiilor. Iniiaii se împreau în

mai multe clase, perfecii, cei care do-

reau s ating aceast stare i impurii.

Practicile lor rituale erau secrete, i
cuprindeau; botezuri, mirungeri, punerea

mâinilor, comuniuni sub diverse forme,

agape i uniuni spirituale, mai mult sau

mai puin simbolice. Textele originare,

care sunt cunoscute, nu sunt foarte

explicite în acest sens. In Pistis Sophia,

un text care aparine colii valentiniene,

se vorbete de botezul în spirit, botezul

cu foc. Toate aceste rituri, la care se

adugau numeroase gesturi simbolice i
formule secrete înscrise pe talismane,

aveau menirea de a-l purifica i de a-l

proteja pe cel .ales, în ascensiunea sa

printre cerurile vizibile i invizibile.

Condamnrile i persecuiile la care sunt

supui de autoriti, dar i respingerile

din partea Bisericii cretine din bazinul

mediteranean i a oamenilor de cultur

pgâni în secolele Ui i IV, au dus treptat

Ia dispariia multor capete ale hidrei,

rmânând în urma lor doar câteva scrieri.

In Orientul mijlociu, invazia islamului a

permis ca anumite grupri s subziste

pân în secolul al Xll-lea, iar câteva doc-

trine gnostice, în asociere cu doctrina

islamic, au dat natere ismaelismului

iranian. Maniheismul i mandeismul se

manifest în comuniti mici i astzi în

Asia. în Europa, dup dispariia prisci-

lianismului (sec.V) în Spania, renaterea

dualismului este constatat o dat cu

apariia bogornilismului (sec.IX-X) i a

catharilor albigenzi, combinat cu atrac-

ia exercitat de sectele milenariste.

Aceast resuscitare a micrilor dualiste

are loc pe fondul transmiterii de texte

gnostice, îmbogite cu apocrife cretine,

din care s-au eliminat anumite pasaje

considerate prea violente, la care se

adaug tratate de alchimie bizantine i
arabe. în Europa Occidental, apariia

textelor alchimice a dus la înflorirea ope-

relor în acest domeniu, iar teme specifice

alchimice se transform în figuri ale sim-

bolurilor ascensiunii spirituale (gnos-

tice), gnosticismul renate la începuturile

epocii moderne în teosofiile lui Para-

celsus i Van Helmont i antroposofia lui

Rudolf Steiner, iar în secolul nostru în

neognoze (gnoza de la Princeton, noua

gnoz francez), în aceasta din urm
situaie, mai curând în genul aparenei,

decât în acela al esenei, în msura în

care neognozele se nasc dintr-o criz a

cunoaterii în limitele ideii de raionali-

tate integral. (F.F)

W. VOlker, Qitellen zur Geschichte der

christlichen Gnosis, TUbingen, 1932; W. Till

(ed.). Koptisch-gnostische Schriften, I, 1954;

Charlotte A. Baynes (ed.), A Coptic Gnostic

Treatise, Cambridge, 1933; R. M. Grant,

Gnosticism. An Anthology, 1961; R. Haardt

(ed), Die Gnosis, Salzburg, 1967; W. Fdrstcr

(ed.), Die Gnosis, 2 voi., ZUrich, 1969-1970;

W. Bousset, Die Hauptprobleme des Gnos-

Wcismus, Gâttingen, 1907; H. Jonas. Gnosis

und sptanfiker Geist, GOttingen, 1934 i

urm., cu supliment 1964-1966; Idem. The

Gnostic Religion, Boston, 1958; G. Scholem.

Major Trends in Jewish Mysiicism, Hilda

Stick Stroock Lectures for 1938. Jerusalem.

1941; Idem, Das Buch Bahir, Leipzig, 1923;

Idem, Jewish Mysticism, Merkabah Mysli-

cism, and Talmudic Tradition. New York,

1960; G. Quispel, Gnosis als Weltreligion,

ZQrich , 1 95 1 ; J . Doresse, The Secret Books of

the Egyptian Gnostics, 1960 (ediia francez:

Librairie Pion, Paris, 1958); R. McL. Wilson.

The Gnostic Problem, 1958; R.M. Grant,

Gnosticism and Early Christianity, New

York, 1959; K. Rudolph, Die Gnosis, 1980:

loan P. Couliano, Les Gnoses dualistes

d'Occxdent. Histoire el Mythes, Pion, 1990 i

ed. rom. I. P. Culianu, Gnozele dualiste ale

Occidentului, Nemira, 1995; Idem. loan P.
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Couliano. The Tree of Gnosis. Gnostic

Mytfaalogy from Early Christumity to

Modern Nihilism, Harper/Collins. San Fran-

cisco, 1992 i trad. rom. Arborele gnozei.

Mitologia gnostic de la cretinismul tim-

puriu la nihilismul modern, Nemira, 1 998, cu

bogat bibliografie; Cross, Gnosticism, în

ODCC, p. 573-574, cu bibliografie.

Gregentius

Gregentius, episcop de Tafar (Taphar)

sau Tefra în Arabia. Nu ne este cunoscut

cu certitudine locul naterii. Se crede c
s-a nscut la Bliares sau la Milano, dup
cum susin mineele greceti. înainte de a

fi hirotonit episcop, Gregentius a irit ca

anahoret în Egipt. Este posibil s fi fost

episcop al Etiopiei, iar în jurul anului

535, în vremea lui Justinian, a activat în

Arabia Sauditîn vederea convertirii ara-

bilor. Este cunoscut, în special, ca autor

al lucrrii: Leges Homeritarum, în mare

parte o culegere de note din diveri au-

tori, i DLsputatio cum Herbano Judaeo.

Aceast a doua lucrare este o disput pu-

blic care a avut loc în prezena regelui i
a altor autoriti religioase, transcris de

Palladiu*, ucenicul lui Gregentius. In

realitate, este o parte din Viaa lui Gre-

gentius (Labate).

Migne, PG. 86, I, 565-784; K. Dukakes,

M&ya ZvvaapiaTî'i nâiftov tSv yimv.
Atena, 1897, 484-490 (parafrazare în greaca

nou); A. Moberg
T

The Book of the

liimyarites, Lund, 1924; Krumbacher, 59; J

de Soyres, Gregentius, St., art. în Smith-

Wace, II, p. 730; E. Mangenot, Gregentius,

DTC, 6, col. 1775-1776; A. Labate. Gre-

gentius, în DEC A. I. p. 1099; K. Pollmann.

Gregentius, în LACL, p. 256.

Grigorie de Agrigent

Grigorie de Agrigent (ni. 603), episcop

de Agrigent (Girgenti), în Sicilia. La

vârsta de 18 ani, face un pelerinaj în

Africa de Nord i în Orientul Apropiat.

In Palestina, este hirotonit diacon de

Patriarhul Ierusalimului. La vârsta de 31

de ani, este hirotonit episcop de Agri-

gent, la Roma. în urma unor acuze ca-

lomniatoare, este trimis la închisoare.

Intervenind la Roma, papa Grigorie I îi

recunoate nevinovia i este apoi primit

cu cinste de împratul Mauriciu. De Ia el

s-a pstrat un comentar la Ecclesiast, în

1 cri. De asemenea, îi sunt atribuite i
o serie de omilii. Grigorie a influenat

dezvoltarea stilului literar bisericesc,

bizantin. Viaa lui a fost scris de Leon-

iu, egumen al mnstirii Sf. Sava din

Roma (m. 688) i a fost revizuit de

Simeon Metafrastul.

Migne, PG, 98, 741-1181; Leoniu, Viaa, în

PG, 98. 549-716; Simeon Metafrastul, Viaa,

în Migne. PG, 116, 189-270; E. Merendino,

Gli inedii ne/fa tradizione agiogrqfica di s.

Gregorio di Agrigento, OCP, 45, 1979, p.

359-372; Bardenhewer. V, p. 105-107; Alta-

ner-Stuiber, 1980, p. 518; C. Hole, Gre-

gorius. art. în Smith-Wace, II, p. 776-777
';

DSp. 6, col. 919-920; Cross, Gregoryt St„ în

ODCC, p. 598; A. Amore în Bibliotheca

Sanctorum, VII, Roma, 1966, col. 169-173,

cu bibliografie; S.J. Voicu, Gregoire d'Agri-

gente, în DECA, [, p. 1099; C. Schmidt,

Gregor von Agrigent, în LACL, p t 256-257,

Grigorie de Antiohia

Grigorie de Antiohia, patriarh al Antio-

hiei, între 570-593. S-a nscut în Siria, în

prima jumtate a sec. VI. îmbrieaz
viaa de monah. Ca monah îl întâlnim Ia

mnstirea ortodox din Ierusalim, Ia

Sinai i mai apoi la Lavra din Pharan

(Sinai), unde împratul Justin (565-578)

îl numete egumen. Dup depunerea din

treapt a patriarhului Anastasie I; acelai

împrat îi încredineaz scaunul episco-
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pal din Theopolis-Antiohia. Se dove-

dete a fi un intermediar abil între romani

i peri, câtigând admiraia acestora. în

588, este acuzat, la Constantinopol, de

imoralitate de ctre dumanii si geloi

pe succesul pe care îl avea. A fost aprat

de Evagrie* Scolasticul (adic, avocatul)

i este dezvinovit i repus în scaun.

Izbutete apoi s liniteasc revolta ar-

matei bizantine de la Litarba. Cuvântarea

inut cu acea ocazie, este consemnat de

Evagrie Scolasticul. Grigorie s-a remar-

cat ca un bun teolog, pstrtor al cre-

dinei calcedoniene i mare pacificator al

tensiunilor sociale i mai ales religioase

ale vremii. De la el au rmas, între altele,

o omilie despre femeile purttoare de mir

{In tnuliercs unguentiferas), în care

vorbete despre patimile i învierea Mân-

tuitorului, cuprinzând citate din evanghe-

lii, parafraze i comentarii, i alte dou
omilii la Botezul Mântuitorului (De

Baplismo Domini i Irt ilia verba 'hic est

filus meus '). O parte din lucrrile sale au

fost traduse în georgian.

Mignc, PG. 88, 1847-1866; CPG. 7384;

Migne, PG. 10, 1177-1189; Idem, 88. 1872-

1884; idem, 88, 1884-1865; S. Haidacher, Zu

den Homtlicn des (Jregors, în ZKTh 25.

1901, p. 367-369; P. Goubert. Patriarches

d'Anthche ct d'Alexandrie, în REByz 25,

1967, p. 65-67; A. Battikha, Gregoire d'An-

«awte.în DECA, K p. 1 109-1100. cu biblio-

grafie; T. Fuhrer, Gregar von Antiochien, în

LACL, p. 257, cu bibliografie.

Grigorie Decapolitul

Grigorie Decapolitul (780/790-842),

clugr ortodox. S-a nscut la Irinopolis.

ora în Decapolea Isauriei Asiei Mici.

Dup terminarea studiilor, îmbrieaz

viaa de monah. Triete pentru o pe-

rioad ca sihastru, la rugmintea mamei

sale, se altur comunitii monahale

dintr-o mnstire aflat în apropierea

oraului natal. Monahii de aici împrt-

eau idei iconoclaste- Datorit disputei

care se isc, este alungat din mnstire.

Sf. Grigorie cltorete apoi în Grecia,

Sicilia, la Roma, Tesalonic i Constan-

tinopol, unde se stabilete în timpul dom-

niei împratului Leon V Isaurul. Se stin-

ge din via în anul 842. Biograful Sf.

Grigorie, Ignatie Diaconul, relateaz

nenumrate minuni svârite de el în

via, dar i dup moartea sa. Moatele

sale rmân la Constantinopol, pân la

cucerirea acestuia de ctre turci (1453).

Sunt salvate de un demnitar cretin, fiind

cumprate de Barbu Craiovescu i

aezate la mnstirea Bistria din judeul

Vâlcea, în anul 1498, unde se afl în

prezent. Sf. Grigorie îi este atribuit o

istorie a convertirii unui arab.

Migne, 100, 1199-1212; Fr. Dvornik, La vie

de saint Gregoire le Decapolite ei Ies slaves

macedoniens au IX-e siecle. Paris, 1926:

Drago P. Petroanu, Sfântul Grigore

Decapolitul din mnstirea Bistria-Vâlcea,

Bucureti, 1942; Patriarhia Bisericii Orto-

doxe Române, Sfini români i aprtori ai

legii strmoeti, tiprit cu binecuvântarea

Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii

Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic

i de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române,

Bucureti, 1987, p. 248-257. F. Halkin,

AnalBolL 69, 1951,393-394.

Grigorie de Elvira

Grigorie de Elvira sau Gregorius Bae-

ticus (sec. IV), episcop de Elvira, Eliberi

sau Granada, în a doua parte a sec. IV,

când în Spania izbucnete criza arian.

Dac Grigorie a acceptat sau nu formula

de la Rimini din 359 este o problem

deschis. Unii spun c el a refuzat

acceptarea ei de Ia bun început (Cross),

iar alii pun acest gest pe seama absenei
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sale de Ia sinod (Quasten), iar o a treia

tabr susine c el a fost unul din epis-

copii care au acceptat formula de la

Rimini (Gams). Oricare ar fi fost circum-

stanele, Grigorie nu apare în tabra pro-

arienilor. Ba mai mult, îl întâlnim în

tabra luciferienilor*, a celor care au

refuzat comuniunea cu episcopii care au

înclinat, fie i sub presiune, spre aria-

nism; iar dup moartea lui Lucifer, el

devine conductorul lor. Grigorie a dece-

dat dup anul 392, când Ieronim îl men-

ioneaz ca fiind în via, dei foarte

btrân.

Cât privete opera sa scris, controverse-

le nu s-au încheiat. Ieronim face apre-

cieri generale, fr a indica vreun titlu

precis. Cercetrile de la începutul sec. al

XX-lea îi atribuie lui Grigorie urm-
toarele lucrri: Omilii la Cântarea Cân-
trilor, Tractatus Origenis sau Tractatus

de libris sanciarum scriplurarunu atri-

buit lui Origen*; Tractatus de Arca Noe
i De Fide. Tratatul De fide are un

coninut antiarian. Se pare c Grigorie a

conceput acest tratat, sub form ano-

nim, pentru prima dat în 360, cu scopul

de a respinge erezia arian, promovat la

sinodul de la Rimini (Ariminium), iar

dup moartea împratului Constans, care

favoriza arianismul, el îl redacteaz din

nou, rspunzând i unor critici venite din

partea ortodocilor. Ambele versiuni s-au

pstrat. Cea dintâi sub numele lui Am-
brozie*, iar a doua, aJ lui Grigorie* de

Nazianz. La elaborarea acestui tratat,

Grigorie a folosit scrieri ale lui Tertu-

llian*. Novaian*, Ilarie*, Phoebadius*.

La lucrrile de mai sus se adaug i
altele, dintre care unele neautentice: De
Salomone. pstrat sub numele lui Am-
brozie i dou Fragmenta expositionis in

Ecclesiasten i De divers is generibus

leprarum. Acest ultim tratat, interpre-

teaz alegoric textul din Levitic referitor

la lepr. Rmân sub semnul întrebrii i
celelalte lucrri care i-au fost recent atri-

buite: libellusfidei. fides catholica, fides

Romanorum. Acestea aprofundeaz, mai

mult decât De fide, teologia Duhului

Sfan i hristologiaantidocetic.

In activitatea sa exegetic. Grigorie se

apleac mai mult asupra unor teme pre-

luate din Vechiul Testament, care era mai

puin cunoscut în Occident de ctre cre-

dincioii cretini. El face uz de inter-

pretarea tipologic, prezentând datele i
personajele din Vechiul Testament ca

prefigurri ale personajelor noutesta-

mentare. De aceea, se poate spune c
Grigorie a tiut s discearn întreita sem-

nificaie (triplicem significatum) a textu-

lui biblic, adic sensul literal, tipologic i
profetic, scrierile sale purtând amprenta

celor din Orient i în special de la Ale-

xandria. Acesta pare s fi fost i motivul

care a determinat atribuirea unor scrieri

ale sale lui Origen.

Migne, PL 17, 549-568; PLS 1, 352-527 (cf.

1 743-1 746); V. Bulhart, J, Fraipont, CCL, 69,

1967, 1-283; A.C. Vega, Espania Sagrada

55, Madrid, 1957; M. Simonetti, Gregorio di

Elvira. La fedet
Torino, 1975; J. Collantes

Lozano, San Gregorio di Elvira, Estudio

sobre su eclesio/ogia, Granada, 1954; C.

Vona, Gregorio de Elvira. I Tractatus de lib-

ris sacrarum scripturarum. Fonti e soprav-

vivenza medievale. Roma. 1970; F, Regina,

// 'De Fide' di gregorio di Elvira, Napoli,

1942; L. Collantes Lozano, San Gregorio di

Elvira. Estudio sobre su eclesi ologi a,

Granada, 1954; F.J. Buckley, Christ and

Cln/rch according io Gregory of Elvira,

Roma, 1964; F. H. B. Danieli, Gregorius

Baelicus, art. în Smilh-Wace, II, p. 739-741;

Cross, Gregory of Elvira, art. în ODCC, p.

598; Altaner-Stuiber, 1980. p. 370; Quasten,

Pa/rology, IV. p. 84-89 cu bibliografie; M.
Simonetti, Gregoire d'EMre, în DECA, 1, p.

1 100-1101; E. Schulz-FlUgel. Gregar von

Elvira, în LACL, p. 257-258.
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Grigorie Lumintorul

Grigorie Lumintorul (240-332), Apos-

tolul Armeniei. S-a nscut la Valarsha-

pat, capitala provinciei Ararat în Arme-

nia. Tradiia armean îl prezint ca des-

cendent al unei familii nobile part, tatl

su fiind Anak sau Anag, cel care, la

instigarea lui Ardashir, l-a asasinat pe

regele armean Chosroes I. Regele muri-

bund poruncete uciderea întregii familii.

Cu toate acestea, pruncul Grigorie este

salvat i trimis la Cezareea, unde a fost

crescut în credina cretin i botezat,

primind numele de Grigorie. Se cs-
torete i are doi fii: pe Vhartanes i

Aristages (sau Rostaces), acesta din

urm fiind succesorul tatlui su la tronul

patriarhal al Armeniei, funcia de patri-

arh sau catholicos rmânând în familie,

pân în vremea lui Isaac* (Sahak sau

Sahag) cel Mare (m. 438). Agathangel*

(Agathangelos) ne informeaz c Gri-

gorie a revenit apoi în Annenia pentru a-i

încretina conaionalii. Distruge templul

i altarul zeilor pgâni locali din Ash-

tishat, atrgându-i mânia lui Tiridat,

care îl supune torturilor. In cele din urm,

Grigorie izbutete s-l converteasc i pe

rege, împreun cu familia sa i întreg

poporul. Leoniu de Cezareea îl hiroto-

nete episcop, iar Petru de Sevaste îl

întronizeaz episcop al Armeniei. Gri-

gorie îi hirotonete episcopi pe cei doi fii

ai si. Aristages particip la sinodul I

ecumenic de la Niceea (325). Nichifor*

Cal ist ne informeaz c Grigorie ar fi

fiîcut o cltorie la Roma în compania lui

Tiridates. Spre sfâritul vieii, el se re-

trage pentru a duce o via solitar într-o

peter din Manyea, în provincia Taran.

Moare în slbticie. Nite pstori îi g-

sesc trupul i, netiind cine era, au ridicat

deasupra lui o movil de pietre. Lui

Grigorie îi sunt atribuite 33 de omilii. Se

pare, totui, c nici una nu este autentic.

La fel i imnele care sunt puse sub

numele lui, nu îi aparin. Viaa lui este

cunoscut din informaiile date de isto-

ricul Agathangel, care se prezint ca se-

cretar al lui Tiridates. in sec. VIII, Geor-

ge Sirianul scrie i el viaa lui Grigorie.

Este posibil ca i el s fi colaborat la

inventarea alfabetului armean împreuna

cu Mesrop*.

Metafrastes, Vita, în PG, 115, 941-996;

BHG, 7l2-713e; BHO 76-80; V. Langlois

(ed), Collection des historiens anciens el

modernes de I'Armenie, 2 voi.. Paris, 1867-

1869; P. de Lagarde, Analecte* Syriaca.

Lcipzig, 1858, p. 122-128; J. M. Schmid,

Reden und Leben des hi Gregorius des

Erleuchters* Regensburg, 1 872; R.W.

Thomson, The Teaching oj St Gregory,

Cambridge, Mass., 1970; L, Davîdson,

Gregorius (Iluminator, art. în Smith-Wace,

II, p. 737-739; Bardenhewer, V, p. 182-185;

Tixeront. Patrologie, p. 433-434; Cross,

Gregory the /Iluminator, în ODCC, p. 598-

599, cu bibliografie succint; S.J. Voicu.

Gregoire lllluminateur, în DECA, I, p. 1 107-

1108; R Bruns, Gregor der Erleuchter, în

LACL, p. 258-259 cu bibliografie.

Grigorie cel Mare

Grigorie cel Mare (540-604), episcop al

Romei, printele papalitii medievale, al

patrulea i ultimul dintre Doctorii latini

tradiionali ai Bisericii, supranumit

•Dialogul'. S-a nscut Ia Roma într-o fa-

milie aristocrat roman, strbunicul su

fiind papa Felix II (sau III). Dintre mem-

brii familiei saie, mama sa Silvia, Tar-

silla i Aemiliana, cele dou surori ale

tatlui su, au fost canonizate. Grigorie*

de Tours afirm c în gramatic, retoric

i logic nu era depit de nimeni în

Roma. Potrivit statutului social al fami-

liei, el a studiat dreptul, i este numit

apoi praetor urbis
9
în 573, la recoman-
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darea împratului Justin II. Dup moar-

tea tatlui su, el vinde proprietile fa-

miliei, ajutând pe sraci i se retrage din

viaa public. înfiineaz apte mnstiri,
ase în Sicilia i una la Roma, în casele

printeti, pe muntele Scaurus, închinat

Sf. Apostol Andrei, la care se retrage el

însui în anul 574. Dup câiva ani de
via monahal sever, potrivit regulei

Sf. Benedict*, papa Benedictl îl numete
regionariw, unul din cei apte diaconi ai

Romei. La scurt vreme. Papa Pelagius II

îl numete apocrisiarh la curtea împra-
tului Ti beri u II din Constantinopol. înde-

plinete aceast funcie timp de ase ani

(579-585), dup care revine la mnstire,
unde a fcut pregtirile pentru a pleca

misionar în Anglia. Nu i-a îndeplinit

planul, deoarece la moartea Iui Pelagiu II

în 590, poporul, clerul i senatul îl aleg

episcop al Romei. Urcarea pe scaunul

episcopal al Romei are loc într-un rs-

timp nefast pentru Italia, lovit de inun-

daii i cium, la care se adaug invazia

lombarzilor, cu acetia izbutind s rea-

lizeze un pact în 592-593. Prin acest act

el evit autoritatea exarhului de la Ra-

vena care era reprezentantul împratului.

Relaiile cu autoritile bizantine fiind

tensionate, el numete guvernatori pentru

oraele din Italia, punând la dispoziie

materiale de rzboi. în acest fel, el înt-

rete puterea politic a papalitii. în

plus, el afirm supremaia scaunului de

la Roma i refuz s recunoasc patri-

arhului de Ia Constantinopol titlul de Ta-
tnarh ecumenic'. In plan misionar, cel

mai mare succes al su a fost convertirea

Angliei. EI trimite în Anglia un grup de

aproximativ 40 de misionari, instruii în

propria sa mnstire, condui de prie-

tenul su Augustin, care va deveni arhi-

episcop de Canterbury. Totodat, inter-

vine cu fermitate în Bisericile din Spa-

nia, Galia i Nordul Italiei, încercând s

îmbunteasc viaa religioas, dar i
economic, din aceste inuturi. Se stinge

din via în anul 604.

Grigorie a lsat o motenire literar deo-

sebit de vast. Ea dezvluie mai degrab
o personalitate practic, decât o minte

speculativ. Opera sa conine lucrri ora-

torice, morale i liturgice.

Lucrri oratorice: de Ia el avem dou
serii de omilii: omilii la Evanghelii în

numr de 40 i omilii ia EzechieL 22 la

numr. Dintre omiliile la Cântarea Cân-

trilor doar dou sunt considerate auten-

tice.

Lucrri morale: sub acest titlu generic

includem scrierile sale cu coninut moral,

Moralia in Job sau Expositio in librtwi

Job, în 35 de cri, un veritabil repertoar

cazuistic i de îndrumri ascetice de

bogie inestimabil care 'popularizeaz

tainele ascezei, dezvoltând tradiiile cele

mai înalte ale exegezei biblice" (Cayre).

Aceast lucrare a servit ca baz pentru

predarea teologiei morale în evul mediu.

Lucrri pastorale: Liber regulae pas-

toralis, scris în 591 i dedicat lui loan

de Ravena. Este întocmit în patru cri
i trateaz despre cele patru elemente

principale ale preoiei: a. pregtirea i
mobilul sufletesc i spiritual al candida-

tului la preoie, pe care o definete ca

'Art a tuturor artelor'; b. virtuile care

trebuie s-l împodobeasc pe preot; c.

misiunea de învtor i de îndrumtor al

sufletelor; d. nevoia meditaiei i a

examenului de contiin zilnic. Datorit

importanei ei, aceast carte a fost tra-

dus în grecete de patriarhul Anastasie

II al Antiohiei. Acest lucru nu trebuie s
ne suprind deloc, deoarece Grigorie

pstreaz în acest tratat, spiritului Sf.

Ioan* Hrisostom i al Sf. Vasile* cel

Mare. A fost redat i în engleza veche de

ctre regele Alfred, la sfâritul sec. IX.

Dialogorum libri IV, De vita miraculis
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Patrum italicorum {Dialoguri despre

viaa i minunile Prinilor italieni)*

conceput în patru cri, urmând modelul

patericelor rsritene, cu scopul de a ar-

ta binemeritata valoare i a sfinilor din

Italia, mai puin cunoscui, din timpul

Bisericii nedesprite. Dialogurile au fost

traduse i în grecete, având o larg cir-

culaie mai ales în lumea monahal. în

limba român ele au fost traduse din

grecete la Mnstirea Cldruani în

partea a doua a sec. al XVIII-lea. Manu-

scrisul pe care îl cunoatem este o copie

dup original. Aceast copie a fost fcut
tot la Cldruani i terminat la 26 iulie

1864. dup însemnarea copistului.

Lucrri liturgice. Aceasta se prezint în

forme variate, în funcie de interesul

autorului. Reinem: Sacramentali uni

Gregoriamim; A iitiphotiarium missae.

Lui Grigorie îi aparine i cântarea litur-

gic, care s-a pstrat pân în zilele noas-

tre sub denumirea de muzica gregorian,

Tradiia îi atribuie i Liturghia darurilor

mai înafnte sfinite, oficiat în Biserica

Ortodox în perioada Postului Mare.

Corespondena sa a fost grupat în 14

cri. Ea este deosebit de important pen-

tru istoria Bisericii., pentru cunoaterea

vieii monahale, fiind o bogata surs de

informaii teologice, liturgice, istorice, psi-

hologice i sociologice pentru vremea sa.

Grigorie nu a fost o minte speculativ i
se parec a avut o oarecare reticen fa
de cultura laic. De aceea, el a fost acu-

zat de ctre unii teologi apuseni de sr-
cirea culturii laice i a teologiei în

Occident, ceea ce a dus la destabilizarea

structurilor romane i la instalarea re-

gatelor barbare (Mgr. Batiffol). Este ade-

vrat c Grigorie nu a fost creatorul unei

mentaliti teologice noi în vremea sa. El

a fost contient de slbiciunea societii

sale i de aceea a struit în pstrarea ele-

mentelor morale din opera Fer. Augus-

tin*. având un adevrat cult pentru aces-

ta (Cayre), dei, în ceea ce privete doc-

trina lui despre har i predestinaie, el

intervine cu îndreptri în sensul lui Pros-

per* de Aquitania i a sinodului de la

Orange. Pentru Grigorie, lisus Hristos

este al doilea Adam, rscumprtorul i

mijlocitorul pentru noi. care prin moartea

sa nedorit (indebUa mors) ne-a împcat

cu Dumnezeu. Mântuitorul se aduce me-

reu pe Sine ca jertfa total pentru noi.

splând pcatele noastre prin intrarea în

umanitate. El susine purgatoriul. In

ascetic i mistic, este îndatorat prede-

cesorilor ale cror opere Ie-a cunoscut, în

special ale lui Ioan* Cassian. De sublini-

atc mistica lui duce mereu la activitatea

pastoral, tritorii ascei trebuie s se

dedice nu numai vieii contemplative, ci

i vieii active, înelegând prin aceasta

activitatea pastoral.

Miime,PL66. 125-203; PL 75-79; CPL 180.

224. 368. 1269. 1706, 1708-1721, 1885.

1904; CCL 140-144; Gregoire le Grand,

Morale sur Job, t. I. Livres I-II, în SCh 32, R.

Gillet, A. de Maudemaris, Paris, 1975; idem,

Morale sur Job, Livres X-XIV, în SCh 212,

A. Bocagnano, Paris, 1974; idem. Morale sur

Jab, Livres XV-XVI, în SCh 212, A.

Bocagnano, Paris, 1975: idem, Dialogues,

Tome I, Introduction. bibliographie et cartes.

A. de Vogite. în SCh 251. Paris. 1978; idem.

Dialogues, Tome II. Livres MIT, A. de Vogiie"

i P. Antin, în SCh 260. Paris, 1979; idem.

Dialogues, Tome III. Livre IV. tables et

index, A de Vogiie i P. Antin, Paris, 1980;

Thesaurus S, Gregorii Magni, Series A.

Formae, Turnhout, 1986; Grigorie cel Mare

(Dialogul), Cartea regulei pastorale, tradu-

cere, note i comentar, de Pr. Prof. Dr.

Alexandru Moisiu, Centrul Mitropolitan.

Sibiu, 1987; H. Duden, Gregory fhe Creat

His Place in History and Thought, 2. voi..

Londra, 1905: H.H. Hovvorth.SV. Gregory the

Great, Londra, 1912; M.B. Dunn, 77?*? Style

of the Letters of St, Gregory the Great,

Patristic Studies 32, Washington DC, 1931;
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R.M. Hauber, The Late Vocabular}' of the

Letlers of St. Gregory, Sîudies in Medieval

and Renaissance Latin 7, Washington DC,
1938; AJ. Kinnirey, The Late Latin Voca-

bulary of the Dialogiies of St. Gregory the

Great. Studies in Medieval and Renaissance

Latin 4. Washington DC, 1935: F. Lieblang,

Grundfragen der mystischen Theologie nach
Gregors des Grossen Mora!ia und Ezechiel-

homilfetu Freiburger Theologische Studien

37, Freiburg am Breisgau, 1934; M. FrickeL

O.S.B., Deus totus uhique siniul, Unter-

suchungen zur aitgemeine Gottgegemvart im

Rahmen des Gotteslehre Gregors des

Grossen, Freiburger Theologische Studien,

LXIX, 1956; E Spearing, The Patrimony of

the Roman Church in the Time ofGregory the

Creat, 1918; G. Morin, Les veritable ori-

gines du chant gregorien, Tournai-Mar-

desous. ed. a 2-a, 1912; E. H. F i se her. Gregar
der Grosse und Byza/iz, în Zeitschrift der

Savigny-Sttftung ftir Rechtsgeschichte,

LXVII, Kanonistische Abteîftmg, XXXVI,
1950, p, 15-144; W. I Boast, The Reiations

ofPope Gregory the Great with the Churches

of the Roman Empire of the East, Bir-

mingham, 1930; P. Batiffol, Saint Gregoirele

Grand, Paris, 19283 ; K. Brazzel, The C/au-

sulae in the Works ofSi Gregory the Great,

Studies in Medieval and Renaissance Latin

Language and Literature 11, Washington

D.C., 1939; R. Rudmann. Mdnchtum und
kirehticher Dienst in den Schriften Gregors

des Grossen. Roma, 1956; C. Dagens, Saint

Gregorre te Grande. Cuiture et experience

chretienne. Paris, 1977; M. Balsavich. The

ii'i/ness of Si. Gregoiy to the Place of'Christ

in Pruyer, Roma, 1959; V. Recchia,

Gregorio Magno e la societ agricola.

Roma. 1978; E. Caspar, Geschichte des

Papstiums 2, Tubingen, 1933; Bardenhewer,

V, p. 284-301; Cayrt, II, p. 230-249;

Tixeront, Patrologie, p. 481-487; I. G.

Coman, Patrologie, 1956, p. 318-321; J.

Barmby. Gregorius (51), art, în Smith-Wacc.

II, p- 779-791; R. Gillet. Dict. sp.> VI, 1967,

col. 872-910, cu bibliografie bogat; Cross,

Gregory t, St., art. în ODCC, p. 594-595;

Altaner-Stuiber, 1980. p. 466-472. cu biblio-

grafie bogat; R. Godding, Bibliografia di G.

(1890-1989), Roma, 1990; V. Recchia,

Gregoire le Grand, în DECA, I, p. 1101-

1 107, cu bibliografie; M. Fiedrowicz, Gregor

I. der Grofie9 în LACL, p. 259-262 cu biblio-

grafie.

Grigorie de Nazianz

Grigorie de Nazianz (329-389), unul din-

tre ''prinii capadocieni", numit •teo-

logul'. S-a nscut într-o familie aristo-

cratic Ia Arianz, în partea de sud-vest a

Capadociei, în vecintatea cetii Na-

zianz, unde familia sa avea proprieti,

iar tatl su era episcop. Mama sa, Nona,

se trage dintr-o familie cretin. Tatl

su. Grigorie, aparinea sectei hypsis-

tarienilor*. Sub influena soiei sale

Nona, el se incretineaz i devine epis-

cop de Nazianz. Dei a fost un stâlp al

ortodoxiei. Grigorie, tatl Sf. Grigorie,

isclete crezul de Ia Ariminium, din

respect fa de împratul Constantius.

(360). El a participat mai apoi i la hiro-

tonia Sf. Vasile* la Cezareea, i s-a opus

încercrilor împratului Valens (371) de

a rsturna ortodoxia în favoarea arianis-

mului. Scap de pedeapsa cu exilul, îm-

preun cu Sf. Vasile. pentru opoziia sa.

A slujit ca episcop timp de 45 de ani i a

decedat în anul 374. Sf. Grigorie crete

într-un mediu cretin de înalt inut,

educaia primar primind-o în sânul

familiei. îi continu studiile Ia Cezareea

Capadociei, unde urmeaz cursurile de

retoric împreun cu Sf. Vasile, de care îl

va lega o trainic prietenie. Continu
apoi studiile la Alexandria, iar de acolo

se îndreapt spre Atena, unde rmâne o

perioad de 8-9 ani. Despre ederea i
studiile la Atena ne vorbete el însui în

lucrrile sale autobiografice; Despre
viaa sa i apoi în Necrolog ia moartea

Sf Vasile (381). Prsete Atena în jurul
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anului 357 i se întoarce acas. Primete

taina Sf. Botez. Dup acest important

eveniment din viaa sa, primete invitaia

Sf. Vasile de a-l vizita la mnstirea pe

care el o înfiinase pe malul râului Iris în

Pont. Aici rmâne o perioad destul de

lung i probabil s-ar fi stabilit în acest

loc, dac nu ar fi fost chemat de tatl su
s revin acas pentru a-i da ajutor în

activitatea sa pastoral. In perioada e-
derii la Iris, el îl ajut pe Sf. Vasile la

redactarea Filocaliei. îndrgete foarte

mult viaa monahal i dorea s devin

monah. Chemarea tatlui i a credincio-

ilor din Nazianz îi zdrnicete planul.

Revenit acas, este hirotonit preot de

ctre tatl su, împotriva voinei sale,

probabil la srbtorile Crciunului din

anul 36 1 . Ca gest de revolt fa de hiro-

tonirea oarecum forat, considerat de el

"un act de tiranie", pleac din oraul natal

i se retrage din nou în Pont, la prietenul

su Vasile, De aici revine, este posibil la

rugminile tatlui su, având o nou
înelegere a preoiei i a responsabili-

tilor preoeti, dedicându-se muncii de

administrare a episcopiei, cât i grijii

pastorale fa de credincioi. Cu aceast

ocazie, el ine o cuvântare. Apologeticii*

de fuga, despre fuga sa. încercând s
explice plecarea subit de dup hiro-

tonie, afirmând c nu era pregtit pentru

o tain atât de mare ca preoia. Aceast
cuvântare (Orat.2) este în realitate un

adevrat tratat despre preoie a crui

influen se face simit în Cele sase

cri despre preoie ale Sf. Ioan*

Hrisostom, iar prin traducerea în latin,

în Regula Pastoral a lui Grigorie* I. în

371, împratul Valens împarte provincia

Capadociei în dou: Capadocia Prima i
Capadocia Secunda. Cezareea. unde fu-

sese hirotonit Sf. Vasile ca episcop, a

devenit capitala Capadociei Prima, iar

Tyana, unde Antim se afla episcop, capi-

tal a Capadociei Secunda. Antim îi

extinde jurisdicia, preluând o serie de

episcopii, incluse în jurisdicia Sf. Vasile,

i pretinzând titlul de mitropolit. Pentru a

contracara preteniile acestuia, Sf. Vasile

îl hirotonete pe Sf. Grigorie episcop de

Sasima, un orel lipsit de orice via i
importan teologic i cultural. O
descriere a acestei localiti o gsim în

poemul De Vita sua al Sf. Grigorie: 'Pe

un drum mult circulat al Capadociei, în

punctul unde se împarte în trei, se afl un

loc de popas, unde nu exist nici ap, nici

iarb i nici vreun semn de civilizaie. E

un stuc înspimânttor i de nesuferit.

Pretutindeni nu întâlneti decât praf.

glgie, crue, urlete, gemete, funcio-

nari mruni, instrumente de tortur,

lanuri. Populaia întreag e format din

strini i cltori. Aceasta a fost biserica

mea din Sasima' (Carm., XI, 439-446).

Din aceast scurt descriere înelegem de

ce Grigorie nu va pune niciodat piciorul

în acest ora, rmânând în continuare la

Nazianz, pentru a-i ajuta tatl. Dup
moartea tatlui su în 374. el preia scau-

nul episcopal de Nazianz, îns nu pentru

mult vreme* deoarece se retrage, dup
numai un an, la Seleucia în Isauria,

dedicându-se vieii contemplative. Lini-

tea dup care tânjea îi este îns întrerup-

t în 379, când un grup de credincioi

ortodoci îl solicit s vin la Constan-

tinopol pentru a reorganiza Biserica de

aici, persecutat i distrus de o serie de

împrai i arhiepiscopi arieni. Grigorie

accept aceast invitaie i timp de doi

ani se dedic trup i suflet organizrii

Bisericii din Constantinopol, devenind o

personalitate de prim rang a cetii. Una

din rudele sale apropiate îi druiete o

cas, pe care Grigorie o amenajeaz i o

sfinete, cu hramul Anastasia, învierea.

In aceast biserica, el va ine cele cinci

omilii despre dumnezeirea Logosului.
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Aceste cinci Cuvântri teologice îi vor

aduce mai târziu numele de 'Teologul'.

In anul 380, împratul Teodosie îi face

intrarea triumfalii în Constantinopol.

Ortodocii îi reprimesc vechile lor pro-

prieti, «ar Grigorie. pentru activitatea,

meritele sale deosebite în lupta contra

ereticilor, este instalat în scaunul patri-

arhal în biserica Sf. Apostoli, împratul

însui conducând procesiunea. Sinodul II

ecumenic, care s-a deschis în mai 381,

confirm alegerea lui Grigorie ca episcop

de Constantinopol i este instalat de

Meletie al Antiohiei. Decesul neateptat

al lui Meletie, îl aduce pe Grigorie în

prim plan, fiind numit preedintele sino-

dului. Acest lucru a fost fcut în virtutea

canonului 3 al acestui sinod, care acorda

scaunului de Constantinopol un primat

de onoare, dar i pentru prestigiul de care

el se bucura, ceea ce nu a fost pe placul

episcopilor din Egipt i din Macedonia,

care au protestat, considerând numirea

lui ca fiind necanonic, motivând acest

lucru prin faptul c el era deja episcop de

Sasima. i apoi, pentru c nu s-a ateptat

sosirea lor pentru a se face aceast

numire. Protestul acestora a avut loc la

instigaia papei Damasus*, care ducea o

politic duplicitar fal de Biserica de

Rsrit. Pe de o parte, îi sprijinea pe

alexandrini» în timp ce pe meletieni îi

privea cu suspiciune. Dezgustat, Grigorie

demisioneaz i, dup ce ine o cuvântare

în biserica din Constantinopol, prsete
capitala i revine la Nazianz, în Capa-

docia, în 381. Conduce câtva timp tre-

burile episcopiei din Nazianz i apoi îl

hirotonete pe Eu lai ins ca episcop de

Nazianz, iar el se retrage în oraul natal,

Arianz. Aici îi petrece ultimii ani din

via în meditaie, studiind i scriind

poezii. Se stinge din via în anul

389/390.

Motenirea sa literar este deosebit de

vast, tar îns a fi i prolific. De la el

nu avem nici un comentariu biblic i nici

un tratat dogmatic concis. Cu toate aces-

tea, elementele scripturistice i cele dog-

matice se afl în miezul scrierilor sale.

Opera sa a fost redactat în proz sau în

versuri i cuprinde: Cuvântri, Poeme i
Scrisori.

I. Cuvântrile sau discursurile sale, în

numr de 45, se împart dup coninut în:

Cuvântri dogmatice; Cuvântri la sr-

btori mari; Necrologuri; Panegirice

sau Haghiografwe i Cuvântri ocazio-

nale. Cuvântrile îl dezvluie ca orator

desvârit, profund cunosctor al prin-

cipiilor retoricii, pe care i le-a însuit la

Atena de la Himerius, Prohaeresius i

sofistul Polemon. Ele aparin perioadei

de vârf a activitii sale, între anii 379-

381, când, în calitate de episcop al

Constani nopo Iu Iu i. a putut atrage atenia

întregii lumi asupra adevrului credinei

ortodoxe. Impactul cuvântrilor Sf. Gri-

gorie a fost deosebit de mare. Ele au

început a fi studiate în colile de retoric

i traduse în diverse limbi: latin, siriac,

armean, slavon, georgian, arab i

etiopiana. în latin, Rufin de Aquileia

traduce nou cuvântri în 399/400. Tot-

odat, ritmul poetic al prozei lui Grigorie

a ptruns mai apoi i în imnografia bise-

riceasc, a. Cuvântrile dogmatice cele

mai importante sunt cinci la numr,
autorul însui numindu-le: Cuvinte teo-

logice. Ele au fost inute în anul 380, la

Constantinopol, în capela învierii, fiind

îndreptate împotriva eunomienilor i a

macedonienilor. Acestor Cuvântri, Sf.

Grigorie le datoreaz numele de "Teo-

logul
1

. Dei tonul acestor cuvântri este

polemic, în esen ele nu însumeaz doar

o expunere clasic a credinei niceene,

dar i o precizare punctual a doctrinei

trinitare. Fiecare dintre cele cinci cuvân-
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ri teologice dezvolt teme indepen-

dente, dei nu fr legtur între ele.

Prima cuvântare poate fi considerat ca o

introducere i elaborare de principii fun-

damentale pentru adevrata teologie.

Cine poate s teologii iseasc, modul în

care trebuie expus teologia, ce atitudine

trebuie s avem fa de adversarii notri

eretici i, bineîneles, care subiecte pot fi

abordate cu folos i care trebuie privite

cu deosebit circumspecie. întrucât

cunoaterea lor nu aparine lumii de aici,

ci celei de dincolo. Profesorul de teolo-

gie, spune el, trebuie mai întâi s prac-

tice virtutea. A doua cuvântare se ocup
cu theologia* în sensul strict al cuvântu-

lui, dezvoltând temele cheie ale acesteia:

existena, natura i atributele lui Dum-

nezeu, în msura în care ele pot fi cunos-

cute i definite, cci Dumnezeu nu poate

fi cunoscut pe cale raional (împotriva

lui Eunomiu). Despre Dumnezeu se poa-

te cunoate cu certitudine c El exist;

dar ce este El în Sine însui, depete
posibilitatea noastr de cunoatere. De
aceea, în timp ce II vede pe Dumnezeu,

teologul nu poate exprima natura Lui în

cuvinte i nici s o îneleag. Chiar inte-

ligenele superioare ale îngerilor nu îl pot

cunoate pe Dumnezeu în Sine. Existena

lui Dumnezeu poate fi dovedit cel mai

bine prin intermediul lumii create. De

aici putem ti c exist o cauz creatoare

i pronietoare, aa cum sunetul unui

instrument d mrturie despre existena

celui care l-a fcut i a celui care cânt.

C Dumnezeu exist, putem ti, dar ce

este EL care este natura Lui, unde este i
unde a fost înainte de întemeierea Jumii,

acest lucru depete posibilitatea noas-

tr de cunoatere. Infinitul nu poate fi

definit. Ii putem da doar atribute nega-

tive, fiindc natura esenei divine este

dincolo de înelegerea uman. Cauza

inabil itâii noastre de a-L cunoate pe

Dumnezeu rezid în unirea sufletului cu

trupul, acesta din urm împiedicând

sufletul s se ridice peste lucrurile sensi-

bile, în profunda lui milostivire fa de

slbiciunea noastr. Dumnezeu se nu-

mete pe Sine în Sfânta Scriptur, cu

nume din lumea sensibil. Teologul

poate folosi aceste numiri ca trepte spre

cunoaterea adevrat a lui Dumnezeu.

Cuvântarea a treia intr în tema propriu-

zis a teologiei i trateaz despre deofi-

inimea celor trei Persoane divine, în

special despre dumnezeirea Logosului i

deofiinimea Logosului cu Tatl, iar a

patra, respinge obieciile aduse de arieni

dumnezeirii Fiului, tcând uz de texte

scripturistice. In cele din urm, cuvân-

tarea a cincea afirm dumnezeirea Sf.

Duh împotriva ereticilor macedonieni.

Sf. Duh este a treia Persoan a Sf. Treimi,

existând, nu prin natere, ci prin purce-

dere. în acelai context al teologhisirii,

trebuie evaluate i cuvântrile 20 i 32,

care se ridic împotriva maniei de a se

angaja în dispute teologice a constanti-

nopolitanilor. Cuvântarea 20 definete

mai detaliat învtura trinitar.

b. Cuvântrile 4 i 5 reprezint un atac

virulent la adresa împratului Iulian

Apostatul, pe care Sf. Grigorie l-a cunos-

cut în timpul studiilor la Aten?. Se pare

c au fost scrise dup moartea lui Iulian

(363), îns nu au fost niciodat inute în

public. Ele argumenteaz superioritatea

cretinismului fa de pgânism i critic

în mod necrutor faptele lui Iulian

Apostatul. Intransigena i asprimea, pre-

dominante în aceste cuvântri, reduc va-

loarea lor istoric (Quasten).

c. Cuvântrile panegirice i haghiogra-

fice, spre deosebire de cele dogmatice,

sunt, din punct de vedere artistic, creaii

de larg respiraie, în care acurateea

credinei ortodoxe este alturat suflului

retoric clasic. în esen, multe dintre
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aceste cuvântri au un caracter liturgic,

fiind inute cu ocazia unor srbtori
împrteti (Crciun, Boboteaz, Pati,

Rusalii etc.) sau la srbtorirea unor
sfini (Macabei, Sf. Ciprian de Cartagina,

Sf. Atanasie etc.). La acestea se adaug
cuvântrile funebre sau cuvântrile ne-

crologuri (la moartea tatlui su, a fra-

telui su Caesarius, a surorii sale Gor-

gonia, sau a prietenului su Sf. Vasile cel

Mare), importante documente istorice i
biografice. De altfel, Grigorie este cel

care a creat acest gen literar în literatura

patristic, modelele sale fiind laudele -

encomia din literatura pgân (Coman).
d. Cuvântrile ocazionate de diferite

evenimente din viaa sa, sunt surse docu-
mentare, coninând informaii despre

autor, despre momentele care le-au

cauzat i, ceea este deosebit de impor-

tant, ne introduc în atmosfera, în starea

de spirit i tensiunea duhovniceasc care

le-au învluit. Este vorba aici de Cuvânt
de aprare pentru fuga sa din Pont sau

Despre fug (Apologeticus de fuga);
Cuvântrile 9. 10 i 1 1 legate de alegerea

i numirea sa ca episcop, în 371;

Cuvântarea 36 inut cu ocazia numirii

sale ca episcop de Constantinopol; Cu-
vântarea 42 rostit în faa celor 150 de
episcopi adunai la sinodul II ecumenic i
a credincioilor si, dup demisia sa din

funcia de episcop de Constantinopol în

381.

II. Opera poetica, elaborat în timpul

retragerii sale la Arianz, a angajat un
efort susinut i o druire remarcabil din

partea Sf. Grigorie, ea fiind deosebit de
extins i variat în coninut, peste 400
de poeme însumând aproximativ 16.000

de versuri. în poemul In suos versus

autorul prezint motivele principale care

l-au determinat s adopte poezia ca
mijloc de exprimare a credinei cretine

i a propriilor sale sentimente: s dove-

deasc în primul rând c, în ceea ce

privete coninutul i menirea ei, cultura

cretin nu este cu nimic mai prejos de
cea clasic pgân; s fac mai uor
accesibil credina cretin celor tineri,

prezentându-le dogmele prin dulceaa
artei poetice, sau s îi combat pe eretici,

în special pe apolinariti, care fceau uz
de poezie în propaganda lor. Poemele
sale autobiografice: De vita sua, poem
considerat a fi cea mai mare realizare

autobiografic din întreaga literatur

greac (Quasten); Querela de sui ca-

lamitatibus; De animae suae calamiti-
bus lugubre sau Carmen lugubre pro sua
anima, dezvluie, cu deosebit trie i
nedisimulat, zbuciumul luntric al unui

suflet cu adevrat cretin, încât ele pot fi

comparate cu Confesiunile Fer. Augus-
tin* (Quasten). Dup coninutul ei, opera

poetic a lui Grigorie este împrit în:

poeme teologice i poeme istorice. La
rândul lor, acestea se subfmpart astfel:

cele teologice. în poeme dogmatice i
poeme morale, iar cele istorice, în total

206 poeme, în poeme personale (Poe~

mata de seipso) i poeme despre alii

(Poema/a quae spectant ad alias). La
acestea se adaug o serie de epigrame i
epitafe. Poemele dogmatice* 38 la numr,
trateaz despre Sf. Treime, despre lucra-

rea creatoare a lui Dumnezeu, Providena
divin. Cderea omului, întruparea Mân-
tuitorului, genealogia, minunile i pa-

rabolele Mântuitorului i despre crile
canonice ale Sf. Scripturi. Prerile pri-

vind valoarea operei poetice a Sf. Gri-

gorie nu sunt unanime în ceea ce privete

originalitatea i noutatea ei. Keydell sub-

liniaz precumpnitor caracterul ei ori-

ginal, în timp ce Werhahn se strduiete

din rsputeri s dovedeasc faptul c
Grigorie a folosit din abunden izvoare

filosofice platoniciene, stoice i literare

pgâne. Versul su are rdcini adânci în
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tradiia clasic, îns produsul final pe

care Sf. Grigorie l-a lsat motenire

poart amprenta de neconfundat a unui

spirit creator cretin.

III. Corespondenfa Sf. Grigorie este, la

rândul ei, deosebit de bogat i variat.

S-au pstrat 245 de scrisori, scrise

aproximativ în aceeai perioada cu opera

sa poetic, adic, în perioada de retragere

la Arianz. Interesant de tiut faptul c Si.

Grigorie este primul autor grec care a

publicat o colecie de scrisori (Quasten).

El face acest lucru la cererea lui Nico-

bulus, nepotul surorii sale Gorgonia.

Pentru Sf. Grigorie corespondenta era un

lucru serios, un mijloc important de

comunicare. De aceea, nu trebuie s ne

mire faptul c la el întâlnim chiar o teorie

a epistologrqfîeL în sensul c Sf. Gri-

gorie fixeaz caracteristicile principale

ale unei scrisori bune: concizia, clari-

tatea, graia i simplitatea (Ep. 51 i 54).

Temele abordate, în scrisorile sale, sunt

variate: dogmatice, morale, ocazionale.

Dei corespondena sa nu s-a ridicat la

nivelul importanei i popularitii cores-

pondenei Sf. Vasile* cel Mare, cercul

destinatarilor fiind restrâns la prieteni i
rubedenii, trebuie subliniat rolul major

pe care o are pentru teologie. Este sufi-

cient s amintim aici scrisorile adresate

preotului Cledoniu ( 101 i 102) sau cea

ctre Nectarie (202), toate îndreptate

împotriva apolinarismului. Sinodul de la

Efes (431) a preluat un paragraf din

scrisoarea 101, iar cel de la Calcedon

(45
1 ), întreaga scrisoare.

Sf. Grigorie îi mai este atribuit i o

tragedie, Hrisios suferind, care îns
aparine unui autor byzantin înc nepre-

cizat din sec. XI sau XII.

Testamentul Sf. Grigorie, redactat în 381

Ia Constantinopol. prin care las toat

averea sa pe seama Bisericii din Nazianz,

rmâne o mrturie clar a iubirii pe care

el a avut-o fa de Hristos i Biserica Sa

i fa de cei npstuii.

O analiz atent a teologiei Sf. Grigorie

va releva dependena gândirii sale de cea

a Sf. Vasile cel Mare. Acest lucru nu îl

face îns un simplu imitator. Dimpotriv,

desluim în gândirea sa teologic un

marcant progres în mânuirea terminolo-

giei teologice, în exprimarea i adâncirea

formulelor dogmatice, ceea ce ne face s
credem c Sf. Grigorie a vzut teologia

ca pe o tiin adevrat. în repetate rân-

duri, el prezint în lucrrile sale, în mod
explicit, natura teologiei, iar în cele cinci

Cuvântri teologice i mai apoi în cuvân-

trile înrudite, 20 i 32, avem adevrate

'discursuri despre metod*, o elaborare

metodologic în adevratul sens al cu-

vântului. Filosofarea despre Dumnezeu,

susine Sf. Grigorie, nu aparine tuturor,

'ci celor ce s-au strduit i au fost în-

vai în contemplaie i. înainte de

aceasta, celor ce au fost curii în suflet

i în trup, sau cel puin se curesc într-o

anumit msur"1

(Cum 1,3), iar ea se face

între anumite limite, începând cu cele ce

ne sunt apropiate i în msura în care

asculttorul este deprins s le îneleag i
are puterea de a face aceasta. Pe Dum-

nezeu trebuie s-L pomenim mai des

decât respirm, potrivit cuvântului:
£s se

cugete ziua i noaptea' (Psalmul 1, 2) i

's se binecuvinteze Domnul în toat

vremea' (Psalmul 33, 1), îns lotui cu

precauie i nu oriunde i oricând, întru-

cât 'orice lucru îi are vremea lui
1

(Ecclesiast 3, I).

Cât privete cunoaterea lui Dumnezeu,

Sf. Grigorie se înscrie pe linia marilor

capadocieni. Legea naturii i privirea

noastr asupra lumii ne dezvluie c
Dumnezeu exist i c este cauza fc-
toare i susintoare a întregii creaii

(Cirv. 2. 6). Privirea, îndreptându-se spic

cele vzute i armonios stabilite i toi-
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odat în micare i micate i purtate în

chip nemicat deduce din cele vzute i
astfel rânduite pe Autorul lor. Nimeni

îns nu tie ce este Dumnezeu în natura

i în fiina sa. Acestea vor fi cunoscute

când mintea i raiunea se vor uni cu ceea

ce le este înrudii, iar chipul se va urca spre

arhetipul spre care tânjete (Cuv. 2, 1 7).

La începutul teologiei trebuie s îl

punem pe Tatl, pe Fiul i pe Sfântul

Duh; întâiul s ne fie binevoitor, al Doi-

lea s ne ajute, iar al Treilea s ne inspire

sau, mai bine zis. s ne arate din unica

dumnezeire luminarea cea una, distinct

în chip unitar, unit în chip distinct. Prin

aceasta, Sf Grigorie pune învtura
despre Sf. Treime ca piatr de temelie a

credinei în Dumnezeu. De altfel, el ni se

dezvluie ca un adevrat teolog al Sf.

Treimi, întrucât el este cel care a stabilit

definitiv i cel dintâi, raporturile dinlrc

persoanele Sf. Treimi i specificul fie-

creia; Tatl, Fiul i Duhul Sfan au în

comun fiina, necrearea i dumnezeirea;

Fiul i Sf. Duh au în comun faptulc sunt

din Tatl, iar ca atribute specifice: Tatl

posed nenaterea (âyevvrfai). Fiul

naterea {yivvtjmg), iar Duhul Sfan
purcederea {ifCTvâpEvcng sau ifcnepif/ig).

Hristologia Sf. Grigorie este deosebit de

avansata, câtigând recunoatere din

partea Sinoadelor de la Efes (431) i de

Ia Calcedon (451). El susine unitatea

persoanei în Hristos. In Hristos sunt dou
naturi. Dumnezeu i Om, întrucât în El

exist un suflet i un trup. Prin întrupare,

Hristos nu a devenit doi, ci unul din doi.

Unirea celor dou firi în El a avut loc nu

dup har, ci dup esen (hcat' ovmav).
De aceea. Fecioara Mria este Nsc-
toare de Dumnezeu.

Aceeai acuratee i conciziune în expri-

mare le întâlnim i în ceea ce privete

pncvmatologia. Sf. Grigorie este cel din-

tâi care exprim tar ezitare dumnezeirea

Duhului Sfânt. Înc în anul 372, el afir-

m clar, într-o predic public, c Sf.

Duh este 'Dumnezeu
1

i c acest adevr
nu trebuie inut ascuns: ""Cât timp vom
ine ascuns lumina sub obroc i vom
reine altora cunoaterea deplin a dum-
nezei rii (Duhului Sfânt)', se întreba el

{Cuv. 12, 6). Cuvântarea a cincea, dedi-

cat Sf. Duh, articuleaz structura de

baz a învturii despre Duhul Sfânt,

pornind de la afirmarea consubstania-

litii Acestuia cu Tatl i cu Fiul. 'Dum-
nezeirea e neîmprit ... e ca o unic
lumin în trei sori ce se penetreaz reci-

proc, fr s se contopeasc. Când pri-

vim la dumnezeire. Ia cauza prim, la

principiul unic (la monarhie), apare în

cugetarea noastr unitatea ei. Iar când

privim la Cet în care este dumnezeirea, la

Cei care ies din cauza prim în mod
netemporal, fiind din ea i din aceeai

slav, cei închinai sunt Trei' (Cuv. 5, 14).

Soteriologia Sf. Grigorie se centreaz în

jurul ideii de satisfacie, în sensul c
Hristos s-a fcut pentru noi pcatul însui

i blestemul însui, într-atât s-a smerit.

Pcatul este cel care realizeaz deosebi-

rile dintre oameni. Dei, la început, oa-

menii au fost liberi i egali, pcatul a

efectuat diferenierile sociale: 'Privete

la egalitatea de la început, nu la îm-

prirea de mai de pe urm; ia seama, nu

la legea celui mai puternic, ci la aceea a

Creatorului. D ajutor firii, dup putere,

cinstete vechea libertate, ruineaz-te de

tine însui, acoper cu neamul tu necin-

stea../ (Cwv. 14,26).

Sf. Grigorie rmâne în istoria literaturii

i a gândirii cretine ca scriitor i gândi-

tor de prim rang, fiind considerat nu

numai 'Teologul', ci i un adevrat 'De-

rnostene cretin' al vremii sale. Opera sa

a avut un impact deosebit asupra teolo-

giei rsritene; lucrrile sale fiind traduse

în repetate rânduri în diverse limbi orien-
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tale (siriog armean, coptic. etc). (. u

timpul, Ia operele sale au fost redactate

scholiL cele mai importante fiind scholi-

ilc lui Ilie din Creta (sec. X). Chiar dac
el nu a scris o summa sau un tratat com-

plet de teologie cu intenia de a epuiza

tematica teologiei, cuvântrile sale i mai

ales cele cinci Cuvântri teologice, ela-

boreaz pe deplin scheletul vital ai

învturii ortodoxe clasice despre Dum-

nezeu i despre Sf. Treime. Cât de impor-

tante au fost opera i gândirea sa o do-

vedete faptul c, în momentele de mare

rscruce i frmântare din istoria creti-

nismului, marii cuttori ai vremii au

încercat s-l readuc în prim plan ca stâlp

al credinei. Astfel, în perioada Rena-

terii, Aldus Manutius face o selecie din

opera sa poetic i o public în voi. 3 din

Poetae Chrisfian i Veteres ( Vene i a

,

1504), iar în timpul Reformei, erudiii

protestani de la Basel realizeaz publi-

carea unei prime ediii complete: J.

Billius. Opera amma, Paris, 1609-161 1.

Nici benediclinii nu se las mai prejos, hi

sec. XVI IU ei public întreaga oper
(Paris, 1 778- 1 840), care va fi retiprit în

Migne. Totodat, el a avut o serie de

admiratori printre marile personaliti ale

Apusului: Erasmus, Melanchton, Edward

Gibbon i J. H. Newman.

Migne. PG. 35-38: CPG. 3030-312- ((adu-

cerea în latin a lui Rufin: A. Engelbn-

anii Rttjini Orationum G\ / Na*

rumzem nnvem interpretat io, CSEL.

1910: A. J. Mason, The Five Th&logh

Oratians of Gregory of Nazianzw. Cam-

bridge, Patristic Texts, Cambridgc. 1899:

trad. în francez: Paul Gallay, Gregoire

Nazianze. Les discours theologiques. Paris,

1943; GnSgoire de Nazianz, La Passion du

Chist, fii. Tuilîer. în SCh 140, Paris. 1069:

Grdgoire de Nazianz, Lettres thâologiqu^s, P.

Gallay. în SCh 208, Paris, 1974; Grtgoire de

Nazianz. Discours 1-3, J. Bemardi. îh SCh

247, Paris, 1978: Greaoire de Nazianz.

Discours 2 7-3 /(Discours th^ologiques). R

Gallay, în SCh 250, Paris. 1978; Grtgoire de

Nazianz, Discours 20-23, J. Mossay. în SCh

270, Paris, 1980; Gregoire de Nazianz.

Discours 24-26, J. Mossay, în SCh 284,

Paris. 1981; Gregoire de Nazianz, Discours

4-5. Contre Julien, J. Bernardi, în SCh 309,

Paris, 1983; în rom.: Pr. Gh. Tilea i Nicolae

r. Barbu, Sf Grigorie de Nazianz, Cele cinci

Cuvântri despre Dumnezeu. Curtea de

Arge. 1947; Ale Celui între Sfini Printelui

nostru Grigorie de Nazianz, Cele cinci

cuvântri teologice, trad. din 1b. greac, in-

troducere i note de Preot Dr. Academician,

Dumiiru Slniloae, Editura Anastasia, 1993;

C. Truzzi, San Gregorio di Nazianzo. Dis-

corso junebre in onore di Satt Cesario di

Naziamo, medico. Trad. [tel. cu text grec.

Reggio Emilia. 1998; R. Palia, Gregorio di

Nazianzo. "Sulla virtu" cârmi esametrici fi,

2, 9 A/B], Introduzione di C. Crimi e R.

Palia. Testo critico e trad. ital. di R. Palia.

Commento dî M. Kertsch. Appendici a cura

di C. Crimi, J. Guirau e R. Palia, Pisa, 1999:

lexte alese din poezii i scrisori în rom.: I.

Coman. Geniul Sf Grigorie de Nazianz,

Bucureti, 1937; Idem, Tristeea poeziei

lirice a Sf Grigorie de Nazianz, Bucureti,

1937: P. Gallay, La vie de Saint Gregoire de

Nazianze, Lyon, 1943; Idem, Langue et style

de S. Gregoire de Nazianze dans sa corres-

pondance. Paris, 1933; Idem, Gregoire de

Nazianze, Paris, 1959; F. Lefherz, Sfiidien

von Gregor von Nazianz, Bonn. 1958; MM.
Hauser-Meury, Prosopographie zu den

Schriftcn Gregors von Nazianz, Bonn. 1960:

L.F.M De Jonge, De S Gregarii Nazienzi

rarwmihus. Amsterdam, 1910; Michele

Pellegrino. La poesia di 5. Gregorio Na-

ztamnQi Milano, 1932; F. Lefhertz, Studien

zu Gregor von Nazianz, Bonn, 1958; T. Spid-

lik. Gregoire de Nazianze, Roma, 1971; K
Althaus. Die Heilslehre des hi Gregor von

Nazianz, MUnster. 1972; M. KertscK

Bildersprache bei Gregor von Nazianz, Graz.

1978; F. Trisoglio, Gregorio di Nazianzeno,

II messaggio spirituale di un teologo, di un

• ta precitr'Sorv de/le ansie moderne, Tielle

Media. Roma. 1999; Cayr6, I, p. 404-411;
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Bardenhewer, III, p. 162-188; I.G. Coman,
Patrologie, 1956, p. 177-185; Tixeront.

Pairologie, p. 227-230: Altaner-Stuiber,

N80, p. 298-303. cu bibliografie; J. Rousse.

Gregoire de Nazianze (14), în Dict. Sp., VI,

1967. col. 932-971, cu bibliografie; Quasten.

III. p. 236-254, cu bibliografie; J. Gribomuni,
Grigoire de Nazianze, în DECA, l, p. 1108-

III!; A.C Way, P.O. Kristeller. F.E. Cranz,

Catalogus tramlatianum et commentartoriim

2. Washington DS, 1971, p. 43-192; F.

Trisolglio. San Gregorio Naziameno, Biblio-

grafia 1966-1993, în Lustruii 38, 1996 - : C.

Hartmann. Gregar von Nazianz, in I ACL, p.

262-266, cu ibilografie.

Grigorie de Nisibe

Grigorie de Nisibe. mitropolit de Nisibe,

originar din Kashkar. Profesea/â la

Arbela. apoi în localitatea natal unde

întemeiaz o coal. Este numit mitro-

polit de Nisibe de ctre patriarhul Sabr-

isho (596-604). întrucât îl excomunic
pe Haimana din Abiadene. este obligat s
prseasc acest ora i se reîntoarce la

Kashkar. unde decedeaz. A scris o .seric

de cârti, printre care i o Istorie sau cro-

nica bisericeasca.

Duval, p. 204-205, 224.

Grigorie de Nyssa

Grigorie de Nyssa (335-395). episcop de
Nyssa, unul din marii prini capado-

cieni, alturi de fratele su Sf. Vasile* cel

Mare i Sf. Grigorie* de Nazianz. Dac
Sf. Vasile cel Mare era considerai "om de
aciune', iar Sf. Grigorie de Nazianz,

'teologul\ Grigorie de Nyssa a fost

supranumit 'filosoful i misticul", sub-

liniindu-se prin aceasta contribuia speci-

fic pe care el a adus-o la promovarea
credinei cretine. S-a nscut în jurul

anului 335, în Cezareea Capadociei. fiind

mai tânr decât Sf. Vasile. Educaia ele-

mentar îi este tcut în familie, sub

atenta observaie a lui Vasile, fratele su
mai mare, i a surorii sale, Macrina. îi
desvârete educaia sub îndrumarea lui

I ibaniu i a altor personaliti de seam
ale vremii. Datorit atmosferei din fami-

lie. Grigorie îndrgete Biserica i ajun-

ge pân la treapta de cite, Cu toate ac

tea, el nu se angajeaz dintru început

într-o carier religioas i devine profe-

sor de retoric. Totodat, îi întemeia/'

familie, cstorindu-se. Datorit morii

neateptate a soiei sale Teodora, i m
urma sfaturilor date de fratele su. Va-

sile. i ale prietenului su, Grigorie de
Nazianz. el se retrage la mnstirea înte-

meiata de Vasile pe malul râului Iris, in

Poafa Rmâne aici timp de 10 ani, când
este numii episcop de Nyssa, o localitale

mica. ftr prea mare însemntate po-

litic, aflat în jurisdicia mitropolitan a

Cezareei, unde activa Vasile, fratele su.
(bxist i prerea potrivit creia Grigorie

a fost episcop cstorit, iar soia lut a

murit în timp ce el era deja episcop de
Nyssa. Aceast prere se bazeaz pe

i isL.u ca 1 97 a Sf. Grigorie de Nazianz.

în care acesta vorbete despre soia St

( irigorie de Nyssa, mângâindu-l pentru

pierderea ei. Scrisoarea ar data de prin

anul 385. în acest caz, se ridic întrebri

ai privire la perioada de 10 ani pe care i-

ai fi petrecut înainte de hirotonirea întru

episcop, la mnstirea fratelui su, de pe
iul Iris, în Pont). Dei a fost fcut epis-

cop împotriva propriei sale voine, el nu

dezamgit pe cei care i-au pus mere-

ea în el. Spre deosebire de Grigorie de
/mu/, care nu s-a dus niciodat la

Sasima. unde fusese numit episcop tot de

Sf. Vasile. e! merge Ia Nyssa i rmâne
acolo, dei se pare c nu a fost un bun
administrator, om de aciune sau politi-

ian abil. Cel puin aa ne dau de înel

•
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dumanii si, ereticii arieni, care nu au

ezitat s in un sinod la Nyssa, în 376,

depunându-l în absen. EI revine în

scaun dup moartea împratului Valens,

susintorul arienilor, fiind primit trium-

fal de credincioii si (vezi Ep. 6), ceea

ce ne face s credem c prerile negative

ale ereticilor arieni erau mijloace de de-

nigrare. Dup moartea lui Vasile, Grigo-

rie rmâne unul din cei mai autorizai

aprtori ai ortodoxiei în Asia Mic. In

379 particip la sinodul de la Antiohia,

care îi încredineaz misiunea de inspec-

tor bisericesc în Pont. Palestina i Ara-

bia. Este apoi ales mitropolit de Sevasta,

în Armenia, unde a fost inut, spune el,

'ca într-o robie babilonic
1

{Ep, 19). Este

prezent la sinodul Ii ecumenic de la

Constantinopol (381), unde susine cu

mare succes cauza credinei niceene.

Totodat, el ia aprarea Sf. Grigorie de

Nazianz împotriva atacurilor episcopilor

egipteni i macedonieni, instigai de papa

Damasus*. Datorit talentului su ora-

toric i cunotinelor sale, este proclamat

"stâlp al ortodoxiei'. Revine la Constan-

tinopol de mai multe ori, pentru a predi-

ca la moartea prinesei Pulcheria, în 385

i apoi a mamei sale, Flacîlla. Este pre-

zent i la sinodul din 394 sau 395, con-

vocat de Patriarhul Nectarie. Dup
aceast dat, informaiile despre el în-

ceteaz, ceea ce ne face s credem c
aceasta ar fi perioada la care a adormit

întru Domnul.

Sf. Grigorie de Nyssa a lsat o oper

deosebit de bogat, care dezvluie pro-

funzimea i extensiunea uimitoare a gân-

dirii sale. Fr a face uz de tendinele

sofiste ale vremii sale, el rmâne totui

îndatorat acestui spirit, mult mai mult

decât ceilali capadocieni. Limba folosit

de el este o îmbinare de elemente prelu-

ate din greaca attic. koine i Septua-

ginta, întru totul, stilul su este influenat

de retorica greac a vremii. El face uz

masiv de metafore, concepe fraze lungi,

întortocheate i greoaie, pline de avânt i

patos. Cât privete datarea fiecrei opere

în parte, este dificil de fcut. în stadiul

actual al cercetrilor, se poate spune c
cea mai mare parte a operei sale a fost

scris în ultima perioad a vieii sale, mai

exact, începând cu anul 379. In ceea ce

privete autenticitatea operelor sale,

exist oarecare îndoieli referitoare la

unele dintre lucrrile sale minore. Lu-

crurile trebuie îns clarificate dup o

cercetare mai amnunit, care este în

curs de desfurare. Se pare totui c lista

scrierilor sale nu va lua o alt înfiare,

fa de cea tradiional, schimbrile fiind

minore.

a. Scrierile dogmatice. Majoritatea scrie-

rilor sale cuprinse în aceast calegorie au

un caracter polemic, fiind îndreptate

împotriva ereziilor din vremea sa. In

aceast categorie intr, în primul rând,

cele patru tratate scrise împotriva lui

Eunomiu* (Adversus Eunomium). Pri-

mul tratat, scris în jurul anului 380, este

un rspuns la lucrarea lui Eunomiu.

Apologia Apologiei, îndreptat de acesta

împotriva Sf. Vasile. Al doilea tratat este

scris la scurt vreme, pentru a respinge

cea de a doua carte a lui Eunomiu cuprin-

s în aceeai Apologie împotriva lui

Vasile. Cel de al treilea tratat este un

rspuns la un alt atac al lui Eunomiu

împotriva Sf. Vasile, i a fost redactat

între anii 381-383. în timpul celui de al

doilea sinod ecumenic de la Constan-

tinopol din 381, Grigorie citete primele

dou tratate ale sale Sf. Grigorie de

Nazianz i Fer. Ieronim*. în anul 383,

Eunomiu prezint împratului Teodosie

o Mrturisire de credin, Sf. Grigorie de

Nyssa scrie cel de al patrulea tratat

împotriva acestei mrturisiri. Toate aces-

te tratate formeaz acum un corp literar
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comun, datorit preocuprilor care stau

la temelia lor, i anume, respingerea

ereziei ariene. în acelai grup sunt in-

cluse tratatele: Adversus apollinaristas

ad Theophilum episcopum Alexandrium;

Antirrheticus adversus Apollinarenu cea

mai important lucrare antiapolinarist.

scris ca rspuns la lucrarea lui Apo-
llinarie*: Demonstraia întruprii iui

Dumnezeu dup chipul omului. Sf Gri-

gorie abordeaz, în rspunsul su. pro-

blema unirii celor dou firi în Hristos.

respingând învtura eretic a lui

Apollinarie care susinea c trupul lui

Hristos a coborât din ceruri* iar Logosul

a luat locul sufletului raional omenesc în

Hristos. Sermo de Spiritu Sancto adver-

sus Pnevmatomachos Macedonianos

este îndreptat împotriva pnevmato-

mahilor, iar Ah Ablahium quoil nan sint

tre.s dii, face parte din cele câteva tratate

ale Sf. Grigorie, în care el încearc s
clarifice învtura Bisericii despre Sf.

Treime. Sf. Grigorie îi rspunde lui

Ablabius care se întreba de ce nu putem

vorbi despre trei dumnezei, atunci când

recunoatem divinitatea sau dumnezeirea

Tatlui, a Fiului i a Duhului Sfânt. Sf.

Grigorie recunoate c noi cretinii

spunem: Dumnezeu Tatl. Dumnezeu
Fiul i Dumnezeu Duhul Sfânt. Tatl.

Fiul i Duhul sunt îns moduri de fiin-

are, sunt trei relaii. îns fiina rmâne
una i aceeai i de aceea termenul care o

exprim trebuie s fie întotdeauna la sin-

gular. In aceeai ordine de preocupri se

înscriu alte câteva tratate: Ad Eustathium

de sancra Trinitate; Ad Graecos ex com-

nutnibus notionibus, care dezbate fr
ajutorul Sf. Scripturi, numai pe temeiuri

raionale, noiunile de persoan, esen i

ipostas. aplicându-le Sf. Treimi, i, într-o

anumit msur, Ad Simplicium de fide

sanda, tratat adresat tribunului Sim-

plicius, în care este aprat dumnezeirea

i consubstanialitatea Fiului i a Duhului

Sfânt împotriva ereticilor arieni. Alte

dou tratate: Dialogus de anima ei resur-

rectione qui inscribitur Macrinia i
Contra Fatum scot în eviden cuno-
tinele de filosofie clasic ale autorului.

Primul dintre aceste tratate fiind un dia-

log, dup exemplul celebrului dialog al

lui Platon, Phaedo, între Grigorie i sora

sa, Macrina. despre suflet i înviere. Sf
Grigorie pune pe seama surorii sale,

Macrina, ideile pe care le împrtea per-

sonal, referitoare la originea omului,

despre suflet, despre moarte, despre

învierea morilor i apocatastaz, Cel de

al doilea tratat. Contra Faiurn^ este un

dialog între Grigorie i un filosof pgân,
care a avut loc la Constantinopol. Sf.

Grigorie dorea s-l converteasc pe filo-

sof Acesta i-a replicat c totul este supus

destinului, iar dac destinul su este s se

converteasc la cretinism, acest lucru se

va întâmpla, fr ca cineva s poat face

ceva. Grigorie apr libertatea de voin,
împotriva fatalismului astrologie. Ni-

meni nu poate stabili cu exactitate rolul

astrelor în viaa omului. Sf. Grigorie se

întreab dac nu cumva destinul este

Dumnezeu i lucrarea Sa, la care filoso-

ful rspunde ironic i negativ. Cea mai de

seam lucrare din aceast categorie a

scrierilor dogmatice rmâne totui Ora-

tio catechetica magna - Marele cuvânt

catehetic, un amplu tratat cu caracter

dogmatic, care se înscrie pe linia teolo-

giei sistematice, conceput de Origen*.

în De principiis, i încheiat cu De fide

orthodoxa a Sf. loan* Damaschin. Sf
Grigorie prezint dogmele principale ale

Bisericii, aprându-le împotriva atacu-

rilor pgâne, iudaice i eretice. El în-

cearc s bazeze structurile doctrinare

cretine, nu atât pe autoritatea Sf Scrip-

turi, cât mai ales pe temeiuri metafizice,

abordând doctrina cretin despre Dum-
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nezeu, mântuire i sfinire. Lucrarea este

adresat dasclilor crora le revenea

sarcina de a-i educ pe catehumeni. De

aceea, în introducere, el va prezenta

metoda pe care trebuia s o foloseasc un

astfel de dascl. Lucrarea este împrit
în trei pri; Prima parte, cap. 1-4, tra-

teaz despre Dumnezeu Unu i întreit în

persoane, consubstanialitatea Fiului cu

Tatl i dumnezeirea Duhului Sfânt.

Partea a doua, cap. 5-32, despre pcat,

despre întrupare i activitatea mântui-

toare a Domnului nostru lisus Hristos;

mai exact, el prezint crearea omului,

pcatul original i restaurarea strii de

paradis, prin întrupare i înviere. în

partea a treia, cap. 33-40, dezvolt înv-

tura despre lucrarea harului prin Botez

i Euharistie i roadele credinei în Sf.

Treime în actul de mântuire. Este necesar

s subliniem aici o oarecare dependen a

autorului de gândirea lui Grigen% Me-

todiu* i Alanasie*. la care mai adugm
influena gândirii platoniciene.

b. Scrierile exegetice dezvluie o preg-

nant dependen de principiile herme-

neutice origeniste, excepie de la aceast

regul fcând cele dou lucrri despre

creaie, scrise la cererea fratelui su
Petru, episcop de Sebaste (Quasten). în

irul acestor scrieri, un loc de seam îl

ocup Explicat io apologetica in Hexae-

meron i De hominis opificio. Prima, este

o continuare a omiliilor Sf. Vasile cel

Mare Ia Hexaemeron, abordând, din

punct de vedere tiinific i filosofic,

crearea lumii, iar a doua, duce mai de-

parte problematica creaiei, în special

creaia omului, furnizându-ne o serie de

explicaii antropologice, fiziologice i
psihologice, pornind de la Facere 1, 26,

fr îns a se neglija i aspectele teolo-

gice ale concepiei cretine despre om. în

ordine cronologic, De hominis opificio

a fost scris mai întâi, la scurt vreme
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dup moartea Sf. Vasile (379). Explicaia

are un rol important în istoria gândirii

cretine. Sf. Grigorie susine c ideea de

creaie se poate armoniza cu aceea de

evoluie. Puterea i tiina, întrebuinate

de Dumnezeu pentru crearea fiecrei

pri a totului, sunt urmate de o înlnuire

necesar în conformitate cu o anumit
ordine. Ceea ce raiunea explic logic,

Moise a explicat istoric. Toate lucrurile

exist potenial în primul impuls creator

al lui Dumnezeu, ca o putere seminal

aruncat pentru crearea lumii, dar în act

lucrurile individuale nu existau înc.

Creai unea a avut loc deodat. Natura

este în permanent micare i transfor-

mare. Elementele au deosebiri i cores-

pondene care uureaz trecerea de la

unul Ia altul (vezi: PG 44, col. 77D, 77C
108AB i la Coman, p. 169). Este nece-

sar s subliniem aici faptul c Sf.

Grigorie ne atrage atenia c, la elabo-

rarea acestui tratat, el nu a fcut uz de

interpretarea alegoric, ci a meninut

sensul literal al Sf. Scripturi, iar în aceas-

ta el îi urmeaz fratelui su, Sf. Vasile cel

Mare. Situaia se schimb la celelalte

tratate exegetice. Astfel, De vita Moysis\

sau Despre desvârirea cea dup vir-

tute, tratat mistic conceput ca îndrumar

pentru trirea virtuilor, îmbin inter-

pretarea literal cu cea alegoric. în

prima parte, autorul prezint viaa lui

Moise, potrivit crilor Ieire i Numeri,

îns nu în mod exhaustiv, ci reinând

doar acele evenimente pe care le conside-

ra folositoare în perspectiva construciei

celei de a doua pri i acordând atenie

deosebit sensului sau interpretrii lite-

rale, în partea a doua, dominat de inter-

pretarea alegoric, Moise este prezentat

ca simbol al celui care îl caut pe Dum-
nezeu, dorind s ajung la unirea cu El.

Aceasta este o oper de maturitate i tre-

buie vzut ca punct culminant al
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cutrilor i strdaniilor personale ale

autorului, concentrate în cunoaterea cea

mai presus de fire a tainei lui Dumnezeu,

întreaga lucrare poart o vizibil am-

prent hristologic. Urcuul duhovnicesc

se face în Hristos i cu ajutorul lui

Hristos. Cultura filosofic este folosi-

toare numai în pruncia duhovniceasc

dup întrirea credinei, cuttorul
duhovnicesc îmbuntit se poate dispen-

sa de ea (Stniloae). In psalmorum in-

schptiones desluim aceeai încercare a

Sf. Grigorie de a descifra posibile trepte

ale urcuului duhovnicesc. Fcând uz de

interpretarea alegoric, el desluete, în

întreaga aranjare a Psaltirii, un plan con-

sistent de precepte ascetice i mistice

(Quasten). Acestui tratat îi este adugat
o Omilie la Psalmul Vl„ despre Octav,

care trateaz despre purificare i ascensi-

unea duhovniceasc. Tâkuirea exact Ia

Ecclesiastid Iui Solomon* în opt omilii,

are aceeai int mistic, interpretând

alegoric textul, Sf. Grigorie declar c
aceast carte, 'cu adevrat sublim i
inspirat de Dumnezeu 1

, este menit s
'ridice spiritul deasupra esenelor'. De

aici necesitatea abandonrii acestei lumi.

pentru a da posibilitatea simurilor s
intre în trâmul pcii. In cele cinci-

sprezece omilii la Cântarea Cântrilor

sau Tâlcuire exacta Ia Cântarea Cân-

trilor^ el apr dreptul i susine necesi-

tatea de a interpreta Sf. Scripturi în sens

duhovnicesc, oricare ar fi numirea aces-

tui mod de interpretare. Despre Dum-
nezeu i relaia Lui cu lumea creat, sau

despre lucrarea simitoare a Duhului

Sfânt, Grigorie nuaneaz câteva idei

proprii pe care le argumenteaz cu te-

meiuri din speculaiile plotiniene. In vi-

ziunea sa, Cântarea Cântrilor reprezint

unirea în dragoste a sufletului cu Dum-
nezeu, dup modelul nunii. Prin aceast

interpretare, el se deosebete de Origen,

care consider c mireasa din Cântarea

Cântri ior este Biserica. El nu respinge

interpretarea dat de Origen, îns îi

acord un plan secundar. Este necesar s
avem în minte faptul c, dei Grigorie îl

apr pe Origen i este admirator al aces-

tuia, el nu este un simplu imitator, fr
discernmânt, al marelui alexandrin.

Scurtul tratat Despre vrjitoarea din

Endora sau De pythonissa, adresat epis-

copului Teodosie, poate fi considerai un

tratat de demonologie. EI susine c
vrjitoarea din Endora nu 1-a vzut pe

Samuel, aa cum a considerat Origen, ci

un demon care s-a artat în chip de pro-

fet. Sf. Grigorie ne-a lsat i o serie de

omilii la Noul Testament, i anume: De
oratione domin ica, cinci omilii la Rug-
ciunea domneasc. în prima omilie, el

trateaz despre rugciune, în general, de-

spre necesitatea rugciunii pentru fiecare

cretin, întrucât sunt muli cretini care

neglijeaz s se roage. Celelalte patru

omilii interpreteaz diversele cereri din

Rugciunea domneasc, mai ales în per-

spectiv moral. Autorul abordeaz i
teme doctrinare, ca de exemplu, în omi-

lia a treia prezint, cu deosebit claritate,

doctrina despre Sf. Treime. La acest tra-

tat se mai adaug cele opt omilii la

Fericiri, De beatitudinibus. Autorul com-

par cele opt fericiri cu o scar pe care

Cuvântul divin ne ridic treptat spre cul-

mile desvâririi. Quasten subliniaz

faptul c Sf. Grigorie a preluat o serie de

motive din neoplatonism, în special

învtura despre purificare care duce Ia

îndumnezeire, dându-le îns un coninut

eminamente cretin. In cele din urm,
menionm i cele dou omilii la I Co-

rinteni. Prima omilie este plasat între

predicile sale sub titlul Oratio contrafor-

nicarios. Cealalt, care se refer la textul

din I Cor. 15, 28, este un argument în
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favoarea dumnezeirii Fiului, pornind de

la cuvinlele Sf. Ap. Pavel.

3, Opera ascetic îl prezint pe Sf.

Grigorie într-o lumin care îi este speci-

fic. Dac Sf. Vas i le a fost cel care a dat

rânduieli pentru viaa monahal, iar sora

lui, Macrina, s-a strduit s dezvolte

monahismul feminin, Sf. Grigorie este

cel care d coninut ideatic vieii duhov-

niceti, elaborând temeiurile i principi-

ile fundamentale ale procesului de des-

vârire prin ascez. De aceea, pe drept

cuvânt, a fost considerat 'Printele mis-

ticii' (Quasten). Cât de popular a fost

opera ascetic a Sf. Grigorie, o deducem

din mulimea manuscriselor existente,

peste o mie de manuscrise cunoscute.

Interesul fa de acest gen de preocupri,

este prezent în întreaga via a Sf. Gri-

gorie. Astfel, tratatul De virginitate sau

Despre feciorie, pare a fi fost scris în

jurul anului 370, la scurt vreme dup ce

Sf. Vasile ajunge episcop, dar înainte ca

Grigorie s fi fost numit episcop de

Nyssa. Intenia acestui tratat este de a

merge dincolo de rânduielile monahale

fixate de ctre Sf. Vasile, pe care îl con-

sidera 'magistru în astfel de rânduieli\

De altfel, Sf. Vasile este luat ca exemplu

pentru idealul ascetic. 'Fecioria este

poarta necesar de acces spre o via mai

sfânt', sau "calea prin care Dumnezeu

coboar i devine prta la starea uma-

n*. Fecioria este temelia tuturor virtu-

ilor: "Viaa virtuoas s aib ca subzidire

iubirea de feciorie; iar fiecare rod al vir-

tuii s se hrneasc din aceasta'. El

merge chiar mai departe i afirm c
starea de feciorie este de fapt pregtirea

pentru vederea lui Dumnezeu: 'Adev-

rata feciorie, zelul real dup castitate, nu

are alt int final decât aceasta, adic,

puterea de a vedea pe Dumnezeu*. Sf.

Grigorie concepe întreaga iconomie di-

vin în perspectiva fecioriei. întregul lan

al mântuirii se întinde de la cele Irei

Persoane ale Treimii i puterile îngereti

din ceruri, ajungând la om, ca ultima

verig. Hristos este arhetip al fecioriei:

âpxiTcdpQevoq. El d ca modele de

feciorie pe Mria, sora lui Moise. pe

Fecioara Mria, pe Domnul nostru lisus

Hristos, pe Sf. Ap. Pavel i pe toi aceia

care, ca i el, au vrui s fie rstignii

împreun cu Hristos. Adevrata feciorie

nu poate fi dobândit numai prin eforturi

umane, fiind necesar i lucrarea harului

divin. Vita Macrinae, scris la cererea

clugrului Olimpiu. în anul 379, dup
moartea ei, nu este în realitate doar o

simpl biografie, scopul acestei lucrri

fiind mult mai generos, i anume, ca

exemplul 'celei care a atins cea mai

înalt culme a virtuii umane prin ade-

vrata înelepciune, s nu cad prad

uitrii, ci s fie de folos i pentru alin

Prin coninutul ei, aceast lucrare face

parte din opera ascetic, completând, cu

un exemplu practic, principiile teoretice

ale vieii ascetice, trasate în Despre

feciorie, in aceeai categorie a scrierilor

ascetice intr i tratatele: Ctre Har-

monius despre sensul numelui de cretin.

Ctre monahul Olimp despre desvârire

i cum trebuie s fie cretinul; Despre

iinta cea dup Dumnezeu i despre

asceza cea adevrat (De instiluto chris-

truno); Cfre cei mâhnii de pedepse,

4. Cuvântrile i predicile Sf. Grigorie

reprezint un capitol aparte în contextul

operei sale. Acestea se împart în: predici

i cuvântri liturgice (la praznice îm-

prteti; la Boboteaz; La Sf Pati

(cinci); la înlarea lui Hristos la Cer.

( avânt la Sf Duh sau la Rusalii): pane-

girice la sfm{i i martiri (La Sf tefan

întâiul mucenic, dou cuvântri; La

marele mucenic Teodor; La patruzeci de

mucenici; Panegiric la Sf Grigorie

Fctorul de Minuni): cuvântri funciare
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(Cuvânt funebru la moartea Marelui

Vasite, propriul su frate (se pare c
acest cuvânt nu a fost inut la moartea Sf.

Vasile, ci mai degrab la una din aniver-

srile morii sale. J. Danielou)/ Lauda Sf.

Printelui nostru Efrem; Cuvânt funebru

la Marele Meietie, episcopul Antiohiei;

Cuvânt la moartea Pulhehei; Curam
funebru la moartea împrtesei FIac-
eifia): predici morale (Despre iubirea de

sraci i despre binefacere (dou pre-

dici); Contra cmtarilor: Contra celor

care amân botezul) i predici dogmatice

{Despre dumnezeirea Fiuluii a Duhului

Sfânt).

5. Corespondena, care în mare parte are

un caracter personal, ne dezvluie diver-

sele legturi i interese ale Sf. Grigorie.

S-a pstrat un numr de 30 de scrisori.

Dou dintre aceste scrisori sau epistole

(Epistolele 2 i 3) au stârnit o vie disput

între catolici i protestani în sec. XVI i
XVII. întrucât abordeaz problema

pelerinajului abuziv i tar discernmânt

la Locurile Sfinte. De interes deosebit

pentru arta i arhitectura cretin este

Epistola 25 7 adresat lui Amfilohiu de

Iconium, în care Sf. Grigorie d câteva

indicaii cu privire la construirea unui

mart vr ion. Multe din scrisorile Sf.

Grigorie abordeaz i probleme doc-

trinare (Epistolele 5. 24, 38).

Sf. Grigorie de Nyssa este considerat cel

mai sistematic i mai filosofic dintre

capadocieni. Dac Sf. Vasile a fost numit

'mâna care lucreaz', iar Sf Grigorie de

Nazianz
l

gura care glsuiete', Sf. Gri-

gorie este considerat
fc

capul care cuget'.

Cunosctor profund al filosofici greceti.

Sf. Grigorie o folosete în scrierile sale în

aa msur încât nu au lipsit încercri de

a-l prezenta mai degrab ca filosof neo-

platonician, decât ca teolog cretin

(Cherniss). Este adevrat c el face uz de

filosoful greac, îns nu îi citeaz nicio-

dat pe filosofii greci ca autoriti.

Pentru el, autoritatea era Sf. Vasile. Sf.

Pavel i Sf. Scriptur, aceasta din urm
fiind autoritatea principal i norma ade-

vrului. Atunci când nu s-a dedicat

aprrii credinei, interesul lui s-a în-

dreptat spre teologia mistic, fiind con-

siderat chiar fondatorul teologiei mistice

io Biseric (J. Danielou). Datorit spec-

trului larg al gândirii sale, Sf. Grigorie

rmâne teolog dogmatist, filosof i, în

mod cu totul special, scriitor ascetic i
mistic. Regsim în gândirea sa atât

Scriptura cât i filosofia, deoarece am-

bele înva o doctrin superioar i au

aceeai int, realizarea desvâirii uma-

ne i fericirea ultim. Cu toate acestea,

pentru cretin filosofia depinde de cre-

din sau Scriptur, ca izvor i norm a

adevrului, de aceea nimic nu este accep-

tat ca adevr, dac nu consun cu Scrip-

tura. Astfel, filosofia cretin (cpiAooocpia

xv Tificov) se deosebete de filosofia

"celor din afar' (to>v e^co). iar scopul ei

este unirea cu Dumnezeu, unirea mistic

în aceast via i vederea nemijlocit

(GEcopioc) în lumea de dincolo. In reali-

tate, Sf. Grigorie încearc s fac accesi-

bile înelegerii umane tainele credinei.

In comentariul la Cântarea Cântrilor, el

aseamn filosofia cu Mireasa, deoarece

prin aceasta, spune el, învm ce atitu-

dine trebuie s avem fa de Dumnezeu,

dei el critic filosofia pgân, consi-

derându-o stearp, aidoma fiicei faraonu-

lui. Acesta este motivul pentru care în-

elepciunea trebuie eliberat din robia

filosofiei pgâne i pus în slujba vieii

superioare trit în virtute. El este con-

tient de importana raiunii, susinând c
trebuie s o folosim pentru a înelege cât

mai corect cele mai adânci taine ale re-

velaiei: aceast înelegere trebuie s se

înscrie "ferm i nestrmutat in tradiia pe

care am primit-o, prin succesiune, de la
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Prini*. Dei cunoatea atitudinea critic

a antiohienilor fa de interpretarea ale-

goric a alexandrinilor, considerându-se

urma credincios al lui Origen, el pro-

pune folosirea acesteia la explicarea

Scripturii, îns nu în aceeai msur ca

origenitii, deoarece, dup prerera lui.

scopul ultim al Scripturii nu rezid în

învtura ei istoric, ci în ridicarea

sufletului la Dumnezeu. Acest lucru ne-

cesit interpretarea alegoric, ceea ce

face posibil extinderea Scripturilor,

pentru a include mai mult 'filosofie'

(înelepciune), care nu se afl direct în

sensul istoric.

Scopul vieii noastre este cunoaterea lui

Dumnezeu. Cunoaterea aceasta este

raional i natural, pe msura ridicrii

treptate de la elementele firii celei mari

(lumea, cosmosul) i de la elementele

firii umane pân la hotarul dintre sensibil

i suprasensibil. Dar cunoaterea natu-

ral este continuat de cunoaterea mis-

tic, adic cunoaterea prin credin pe

baza revelaiei Sf. Scripturi, tlmcit de

tradiia Bisericii. Cei înaintai pe calea

desvâririi se unesc cu Dumnezeu prin

contemplare, adic prin vederea nemij-

locit a lui Dumnezeu. In alt ordine de

idei, el admite capacitatea omului de a-L

cunoate raional pe Dumnezeu, îns nu

accept punctul de vedere al lui Eu-

nomiu, care susinea aplicarea univoc la

Dumnezeu a categoriilor i numelor pre-

luate din lumea creat. El face distincie

clar între Creator i creatur i de aceea

Creatorul rmâne mereu o tain,

încercarea lui Grigorie de a explica uni-

tatea naturii i diversitatea Persoanelor

conine ceva din realismul platonician.

Nu exist trei dumnezei pentru c esena
(ovala) sau natura divin nu se împarte

în trei esene (oi>aLca) în funcie de cele

trei Persoane. Mai exact, deosebirea din-

tre Persoanele divine const în relaiile

dintre ele, întrucât ele particip sau

împrtesc o singur natur în acelai

mod în care mai muli oameni împrt-
esc natura uman. La o privire superfi-

cial, aceast afirmaie ar sugera ideea

unui triteism. Totui, el concepe unitatea

naturii mai mult ca o unitate de grup.

decât ca o natur care se repet indivi-

dual în fiecare membru. Din punctul su
de vedere, prin 'om' înelegem întreaga

ras uman care a fost inserat în ma-

terie, în timp, i care nu va fi complet
decât atunci când istoria rasei umane se

sfârete. In alt ordine de idei, el admite

chiar în lucrurile finite, unitatea nume-

ric de esen sau de natur. El face con-

fuzie între abstractul, care exclude plu-

ralitatea, i concretul, care necesit plu-

ralitatea, atunci când afirm c "om'

desemneaz natura i nu individul, i c
Petru, Pavel i Bamabas trebuie s fie

numii un om i nu trei oameni. In acest

fel, el atribuie realitate ideii universale,

pentru a explica mai bine Treimea divin

i a respinge acuza de triteism.

Relaiile intertreimice se deosebesc de

cele interumane. In timp ce persoanele

umane nu au drept cauz una i aceeai

persoan, ci unele din altele, în cazul

Persoanelor Treimice, este vorba de o

singur Persoan, a Tatlui, din care Fiul

se nate i Duhul Sfan purcede. De
aceea» se afirm c unicul Dumnezeu
este, la propriu, singura cauz a celor

cauzai de El, întrucât coexist cu Ei.

Persoanele Dumnezeirii nu se separa

unele de altele nici prin timp, nici prin

loc, nici prin afeciune, nici prin nimic

din cele ce se iau în considerare Ia oa-

meni. Deosebirile, dac poate fi vorba de

aa ceva între persoanele treimice, sunt.

nu de natur sau fiin, ci de relaie. Tatl

este Tat i nu Fiu, Fiul este Fiu i nu

Tat, iar Sf. Duh nu e nici Tat i nici Fiu.

Din aceast pricin, nu se poate spune c
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cele trei persoane sunt trei dumnezei
(Contra gi-ecilor, dup noiunile comune,
PG45, 180 BCD).
Hristologia Sf. Grigorie urmeaz înv-
tura ortodox. în timp ce postuleaz
deosebirea clar între natura divin i cea
uman în Hristos, e! afirm unicitatea

Persoanei i posibilitatea comunicrii
însuirilor (commumcatio idiomalum).
Astfel, Hristos a avut firea uman inte-

gral, adic trupul real i sufletul raio-

nal, i a avut firea divin complet. Cele
dou firi sunt strâns unite între ele. alc-
tuind o singur persoan. Datorit strân-

sei uniri a celor dou firi, însuirile pro-

prii unei firi devin proprii celeilalte firi,

prin comunicare. Cu toate acestea, cele

dou naturi rmân distincte chiar i dup
înviere. întrucât Hristos este în acelai
timp Dumnezeu i om. Fecioara Mria e

Nsctoare de Dumnezeu (Theotokos) i
nu doar Nsctoare de om (anthropo-

tokos).

In concepia sa despre creaie, Sf. Gri-

gorie continu ideile Sf. Vasile privind

teoria raiunilor seminale create simultan

i care apar succesiv în timp, în funcie
de zilele creaiei. Creaia propriu-zis a

fost un act singular al Voinei divine în

afara timpului. Din aceasta apar instanta-

neu potenialitii tuturor lucrurilor,

care, fiind seminale, se dezvolt fr
vreo alt intervenie din partea lui Dum-
nezeu, în mod succesiv, în fenomene care

pot i vor constitui lumea. Privite ca o
singur putere seminal, aceste potenia-

liti sau cauze sunt Logosul, a crui uni-

tate este venic i, prin urmare, nu se

pierde niciodat în multiplicitatea crea-

iei, ci o ine unit, fiind în acelai timp
instrumentul prin care se va înla, pe

parcurs, de la o stare mai puin perfect
la una mai perfect, de ia fiina minimal
a materiei pur potenial, la informarea,

plasticizarea (§Xr\ wonXaaQEioa - vi-

vificare). sensibilizarea, raionalizarea i
îndumnezeirea ei. Cea dintâi manifestare

fizic a Voinei divine a fost lumina cre-

at inerent, de la început, a particulelor

materiei, din care curge spre Firmament
sau Primul Cer, care împarte lumea sen-

sibil de cea inteligibil. Fiecare element
tinde spre locul lui natural, ceJ mai greu

spre centru, iar cel mai uor spre circum-

ferin. Focul este cel mai uor, i
datorit fineii naturii sale, este interme-

diar între lumea sensibil i cea inteligi-

bil. Prin urmare, apele de deasupra Fir-

mamentului nu pot Fi elemente sensibile,

i reprezint inteligenele cereti. Ele

conin cel de al Doilea Cer, care este

grania întregii creaii, vizibil i invi-

zibil, în 'referatul istoric' al lui Moise,
nu se vorbete despre cel de al Treilea

Cer la care a fost rpit Sf. Pavei. deoa-

rece acesta cuprinde fc

toate acele lucruri

care nu pot fi explicate prin cuvinte,

adic, frumuseea paradisului". Singura

fptur care nu este limitat la o parte sau

alta a Primului Cer, care separ lumea
sensibil de cea inteligibil, este omul.
Ca fptur vie (animal, cu sensul de fp-
tur vie sau fiin vie), el aparine uneia,

adic lumii sensibile, iar ca suflet raio-

nal, celeilalte, adic lumii inteligibile. în

alt ordine de idei, el este hotar, dar i
cale de acces dintr-o lume în cealalt. Ba
mai mult, întrucât toate puterile supe-

rioare includ ceea ce este inferior lor,

omul, ca fiin vie (animal) sau fptur
raional este suma întregii lumi sensi-

bile. Lumea animal, vegetal i neînsu-

fleit este cuprins în zidirea lui, el fiind

rodul a ceea ce lumea vizibil este

smân.
Prin originea sa, omul aparine lumii in-

teligibile, iar natura uman, alctuit din

lumea sensibil i din cea inteligibil,

poate urca la cel de al Doilea Cer i prin

acesta, la cel de al Treilea. în acest fel.
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toate lucrurile pot participa. în egal
msur, la vederea nemijlocit a lui

Dumnezeu- Omului în revine datoria,

acesta fiind i destinul lui, de a servi ca

instrument prin care întregul univers,

rezumat în el însui, s fie restabilit la

puritatea lui originar i prezentat în el ca

unitate Umilui (lui Dumnezeu).

Acest destin al omului depinde de modul

în care omul a fost creat. Mai întâi, el a

fost creat în cel de al Doilea Cer. ca fp-

tur inteligibil i netrupeasc, dup
chipul i asemnarea lui Dumnezeu,

deosebindu-se de prototipul su în

msura în care cele create se deosebesc

de cele necreate. El nu este numai inteli-

gibil, ci i unu. Chipul îl gsim în totali-

tatea naturii umane. Pluralitatea i alc-

tuirea lui in de corporalitate, care nu

face parte din chipul original, ci vine din

afar, din lumea sensibil, unde omul a

fost creat a doua oar ca individ. în per-

soana lui Adam, în ziua a asea. EI este

creat, totui, dup chipul lui Dumnezeu,

*o fptur modelat din pmânt care este

o copie (eiKoviap.a) a Puterii supranatu-

rale" i prin acesta ultim creaie natura

sa reflect nu numai cele de sus, ci i cele

de jos. Scopul primei creaii a fost ca s
dea omului, creat dup chipul lui Dum-
nezeu, s-L cunoasc i s-L vad pe

Dumnezeu, cel nevzut i incognoscibil,

ca într-o oglind i astfel s se confor-

meze Lui, iar cea de a doua, de a-i facili-

ta posibilitatea de a-L cunoate pe Dum-
nezeu, prin imanena Sa în creaie, atunci

când Cderea. întunecându-i chipul, va

ascunde cunoaterea Lui în transcen-

den. Cea de a doua creaie mai repre-

zint i cderea omului din unitate în

multiplicitate, aceasta din urm fiind o

precondiie a Cderii. Multiplicitatea im-

plic o serie de adaosuri, între care pati-

ma concupiscenei i a irascibilitii,

acestea venind din afar, nefacând parte

integrant din chipului Binelui Absolut.

Aceste adaosuri, concupiscena i irasci-

bilitatea sunt bunuri relative, îns un bun

relativ ste ru. Ele pregtesc sufletul

pentru alte adaosuri, care devin ocazii

pentru pcat. Primele dou adaosuri, care

nu sunt nici bune, nici rele, sunt numite

de Sf. Grigorie patimi (tocGti), iar cele-

lalte, 'patimi rele' (rcaGri Kaaât Kaiciav)

sau 'patimi vicioase
1

. Acestea din urm.
sunt specifice vieii dup Cdere. In dru-

mul su coborâtor, sufletul trece prin trei

stadii; intrarea în fiina inteligibil,

intrarea în fiina sensibil i intrarea în

pcat. în drumul su spre desvârire,

sufletul trebuie s parcurg aceleai

stadii în ordine invers, respectiv, starea

de purificare, de iluminare i de des-

vârire în unire cu Dumnezeu. Desvâr-

irea omului este vzut de Sf. Grigorie

în strâns legtur cu libertatea uman
El accentueaz în mod deosebit respon-

sabilitatea i liberul arbitru în actul de

credin, dar $i în strdania de realizare a

desvâririi personale. In timp ce nu

accept, împreun cu Origen, venicia

materiei i preexistenta sufletelor, el este

totui de acord cu teoria acestuia referi-

toare la purificarea sau lecuirea ultim de

orice râu a tuturor lucrurilor, cunoscut

sub denumirea de apocuiustazâ

(ârtoKaTOCxatri navxcov). Exista iu

aceast privin, o nuan deosebitoare

între cei doi mari gândttori cretini.

Origen susinea c apocatastaza era doar

o faza trectoare, în succesiunea fr
sfârit a lumilor, în timpul creia apos-

tazia sau lepdarea de Dumnezeu i reîn-

toarcerea la Dumnezeu revin in mod
recurent, pe când Sf. Grigorie susine c
apocatastaza este mreul act final, împ-
ciuitor, care încheie istoria mântuirii,

când "toi vor aduce atunci într-un singur

glas numai mulumire lui Dumnezeu

(Orat. cat.. 26 PSB). Viziunea despre
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apocalastaz a Sf. Grigorie. trebuie eva-

luat în contextul doctrinei platoniciene

care consider râul ca negare a binelui i
a dinamismului binelui. Rul nu poate fî

absolut i venic, el nu poate dinui la

nesfârit, cci toat fptura e bun, iar

binele trebuie s înving râul. Dinamis-
mul binelui continu i atunci când
Dumnezeu este dobândit, fericirea ultim
tlind conceput ca o stare de progres par-

ticipativ ia Dumnezeu. Dac înelegem
apocalastaz, aa cum a fcut Sf. Gri-

gorie, ca restabilire a strii paradisiace

primordiale (Graf. car. 26), lucrurile

devin clare. El repune fptura întreag,

inclusiv pe cel ru. în starea de puritate

primordial, dându-i acesteia înc o data

posibilitatea de a-i urma, din nou, în

mod liber, scopul pentru care a fost cre-

at: participarea Ia viaa divin. Este

vorba aici de un alt plan al existenei, în

care însi libertatea este restabilit

potenial în coordonatele ei originare.

Trebuie s vedem apocatastaza ca o con-

secin a întruprii lui lisus Hristos i nu
ca act final care. dac ar fi fost aa, ar fi

anulai, i nu ar fi împlinit restaurarea în

Hristos a creaiei. Cci spune Sf. Gri-

gorie: 'Acestea i altele de felul lor sunt

învturile pe care le culegem din marea
tain a întruprii dumnezeieti. Prin uni-

rea cu firea omeneasc i prin luarea

asupr-i a tuturor însuirilor firii ome-
neti: natere, cretere i chiar trecând

peste proba morii. Dumnezeu a înde-

plinit toate lucrurile de care am pomenit,

slobozind pe om din ruti i vindecând

pân i pe izvoditorul rutii. Cci ade-

vrata vindecare de boal e tocmai înde-

prtarea veninului bolii, chiar dac
aceasta se face cu durere' (Ibidem). Pen-

tru a pzi ortodoxia Sfântului Grigorie,

s-a susinut c învtura despre apoca-
tastaza ar fi o interpolare (German*,
patriahul Constanttnopolului, Fotie).

Aceast prere este considerat a fi ftr
fundament (Quasten).

Una din marile contribuii ale Sf.

Grigorie rmâne teologia mistic, el fiind

considerat 'fondatorul teologiei mistice'

(J. Danielou). Structura mistic prezen-

tat de el are o viziune integratoare,. în

care elemente philoniene, neoplatonice i
alexandrine se regsesc transfigurate

într-o coeren ideatic specific cretin.
Sf. Grigorie este unul dintre cei mai mari

gânditori cretini. Opera sa nu a rmas
circumscris unei sfere limitate lingvistic

sau doctrinar, ci a depit graniele R-
sritului, ptrunzând atât în întreg Orien-

tul cretin, cât i în Apus. Alturi de Dio-

nisie* Areopagitul, Sf. Grigorie a stat la

temelia neoplatonismului greco-cretin

medieval, care a reprezentat contrapon-

derea tradiiei venit de la Boethius* i
Augustin* (R.R Harvanek). Pentru doc-

trina Bisericii cretine, el este un punct

de referin. Marele Cuvânt caietiefw.

fiind un adevrat tratat sistematic de doc-

trin. Nu tar temei, cel de al doilea

sinod ecumenic care s-a inut la Constan-

tinopol, în 381, l-a numii Stâlp al

Ortodoxiei'.

Migne, PG, 44-46: CPG, 3135-3226;

Gregorii Nysseni Opera auxilio aliorum viro-

rum doctorutn edenda curavit W. Jaeger, din

care au aprut: Contra Eunomium, (2 voi.)

ed. de W. Jaeger, Berlin 1921; Epistuiae. ed.

de G. Pasquali, Berlin 1921; Opera ascetica,

pt. I, ed. de W. Jaeger .a., Leiden, 1952;

Opera dogmatica minora, Pars 1, ed. de F.

MUller, Leiden, 1958; voi. VI: //; Canticum
Canticarum Cominentarius, ed. de H. Lang-

beck, Leiden, 1960; hi Inscriptiones Psai-

mortim in Sextum Psahmnn in Ecclesiasten

Homiiiae, ed. de J. McDonough, S.J., and P.

Alexander, 1962; De Vita Moysis, ed. de H.

Musurillo, 1964; Sermones, ed.G. Heil. A.

van Heck .a., 1967; De pauperibus amamlix
orationes duo, ed. de A. van Heck. Leiden,

1964; traduceri: F. Oehler, Bibliothek der
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Kirchenvter. 1,4 voi., Leipzig, I858-1859H.

Haydi F. Fisch, BKV. 2 voi., 1874. 1880; K.

Weis i E. Stolz, BKV ed.2-a, 56, 1927; W.

Moore i H.A. Wlson, în LNPF ser. 2-a, voi.

5, 1893; H.R. Drobner i A. Viciano, Gre-

gory of Nyssa. Homilres on the Beatitudes.

An Englîsh Version with Commentary and

supporting Studies. Proceedings of the

Eighth International Colloquium on Gregory

of Nyssa, Paderborn 14-18 sept., 1998, Brill,

Leiden, 2000; J. Danielou, în SCh 1, 1942,

ed. 2-a, 1956; L. Laplace, SCh 6, 1944; Cr£-

goire de Nyssa, Trite de la Virginiie, M.

Aubineau, în SCh 1 19, Paris. 1966; Gregoire

de Nyssa, La vie de sainte Macrina, P.

Maraval, în SCh 178, Paris, 1971; trad. în

rom.: Sfanul Grigorie de Nyssa, Scrieri, par-

tea întâia, în Prini i Scriitori Bisericeti,

traducere i note, D. Stniloae (Despre Viaa

lui Moise a fost doar revizuit, îmbuntit
i redat în limbaj filocalic de D. Stniloae),

EIBMBOR, Bucureti, 1982; Idem, partea a

doua. traducere i note de Teodor Bodogae,

în PSB, EIBMBOR, Bucureti, 1998; J.

Rupp. Gregors des Bischqfs von Nyssa Lehen

und Meimmgen, Leipzig» 1834; W. Volker,

Gregor von Nyssa als Mystiker, Wiesbaden,

1955; J. Danielou, Platonisme et theologie

mystkfue. Essai sur la doctrine spirituelle de

St. Gregoire de Nysse, 1944; W. Jaeger, Gre-

gar von Nyssa's Lehre vom heiligen Geist,

ed. H. Dorries, Leiden, 1966; H. F. Chemiss

în University of California Publicutiom in

ClassicaJ Phtlo/ogy, II, 1938, p. 1-92:

Platonism; CaynS, I, 412-435; D.L. Bala,

Me/ousia Theou. Man's Participation in

God's Perfections according to St. Gregory

ofNyssa, SA 55, Roma, 1966; J.M. Shea. The

Church according to Saint Gregory of

Nyssa's Homilies on the Canticle of Can-

ticies, Baltimore, 1968; J. Danielou, Vetre et

le temps chez Gregoire de Nysse, Leiden,

1970; R.E. Heine, Perfection in the Virtuous

Life, Philadelphia, 1975; I.G. Coman, Pro-

bleme de filosofic i literatur patristic.

Bucureti, 1 944, p. 233-273; N. Fer, Cunoa-
terea lui Dumnezeu i ideea de epectazâ la

Sfântul Grigorie de Nyssa (tez de doctorat),

în Ortodoxia, XXIII, 1981; V. Raduc.

Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa.

Cderea in pcat i restaurarea omului,

EIBMBOR, Bucureti, 1996; J. Rachhuber,

Human Nature in Gregory of Nyssa. Phi-

losophical Background and Theological

Significance, Brill, Leiden, 2000; ; A.

Altenburger, F. Mann, Bibliografie, Leiden,

1988 (pân în 1987. De Ia 1987 i pân în

1998 urmeaz); C. Fabricius, A Concordance

to G.. G6teborg, 1989; Bardenhewer, III,

188-220; I.G.Coman, PatroJogie, 1956, p.

167-177; Altaner-Stuiber, 1980, p. 303-308;

Quasten. III, p. 254-296, cu bogat biblio-

grafie; J. Gribomont, Gregoire de Nysse, art.

în DECA, I,p. 1131-1116, cu bibliografie; F.

DUnzI, Gregor von Nyssa, în LACL, p. 266-

271, cu bibliografie.

Grigorie Stareul

Grigorie Stareul (sec. IV), clugr de

origine persan. Studiaz la Edessa, sub

îndrumarea lui Moise. In urma unor vi-

ziuni, îmbrieaz viaa monahal, in-

trând în mânâstirea de pe Muntele Izla,

unde triete ca sihastru. îl întâlnim apoi

ca tritor pe insula Cipru, unde se parec
a fost trimis din partea unei mnstiri din

Palestina, pentru a îndeplini funcia de

printe duhovnicesc al unei comuniti

vorbitoare de limb siriac. întreine

relaii freti cu Epifanie, care va deveni

episcop de Salamina sau Conslantia

(367-403), i cu monahul Teodor, crora

le adreseaz câteva din discursurile i

epistolele sale. La sfâritul vieii, revine

în mnstirea de metanie de pe Muntele

Izla, unde se stinge din via. Lui Gri-

gorie îi sunt atribuite o serie de discursuri

i epistole, precum i un tratat asupra

vieii monahale, care nu ne-a parvenit în

întregime. Discursurile i epistolele cu

caracter pastoral au fost adresate, dup
câte se pare, clugrilor din subordinea sa.

Assemani, BO, I, 170-172; BO. III, I; 191;

Wright, p. 34-35; Duval. p. 222-223; Chabot,
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p. 57; Urbina, p. 133-134; I, Hausherr, Aux
originos de la mysiique syrienne: Gregoire

de Chypre ou Jean de Lycopolis'.\ OCP 4,

1938. p. 497-520.

Grigorie Taumaturgul
sau Fctorul de Minimum

Grigorie Taumaturgul sau Fctorul de

minuni, episcop al Neocezareei (c. 213-

c. 275), una din marile personaliti ale

istoriei i spiritualitii cretine din sec.

al lll-lea, supranumit Taumaturgul sau

Fctorul de minuni, datorit multelor

fapte minunate pe care Ie-a svârit. S-a

nscut într-o familie pgân din Meo-
cezareea Pontului (Nicsar, în Turcia de azi)

în anul 213. Studiaz retorica, dreptul i
latina în oraul natal. Dup terminarea

studiilor în oraul natal, el pleac, împre-

un cu fratele su, Athenodorus, spre

Beryt ( azi Beirut), în Fenicia, pentru a-i

desvâri studiile. La invitaia surorii

sale, al crei so era guvernator în Ceza-

reea Palestinei, cei doi frai se opresc

aici. Grigorie devine ucenicul lui Ori-

gen* i rmâne în anturajul acestuia timp

de cinci ani. Se pare c Origen a avut un

rol decisiv în convertirea sa la creti-

nism. La botez, el îi schimb numele din

Teodor în Grigorie. înainte de a reveni în

oraul natal, Grigorie ine un discurs de

rmas bun, Cuvânt de mulumire sau

Panegiric, exprimându-i recunotina

fa de Origen pentru tot ceea ce a fcut

pentru el i, în general, pentru realizrile

sale deosebite în domeniul culturii i
educaiei cretine. Acest discurs, care s-a

pstrat, este un izvor bogat de informaii,

nu numai asupra calitilor deosebite ale

lui Origen, ci mai ales asupra învmân-
tului cretin la acea vreme, în special

învmântul promovat de acesta.

La revenire, cei doi frai se dedic pre-

dîcrii Evangheliei în inutul natal. între

timp, Grigorie este hirotonit episcop al

Neocezareei Pontului, un scaun nou înfi-

inat, de ctre Phaedimus, episcop de

Amasea. La rândul lui, i Teodor a fost

hirotonit episcop, îns nu tim care a fost

scaunul episcopal al lui Atenodor. în ca-

litatea sa de episcop, Grigorie se dedic
în conlinuare activitii misionare, con-

vertind la cretinism pe toi locuitorii din

Neocezareea (la ridicarea lui în funcia

de episcop aici erau doar 17 cretini, in-

clusiv cei din împrejurimi). Intre persoa-

nele care au îmbriat cretinismul dato-

rit activitii sale, se numr i Macrina,

bunica Sf. Vasile* cel Mare i a Sf. Gri-

gorie* de Nyssa. Dintr-o scrisoare cano-

nic a sa, aflm c a fost martorul devas-

trii Pontului de ctre goi i borazi, în

253-254. In timpul persecuiei lui Deciu,

Grigorie s-a retras în muni împreun cu

un mare numr de credincioi, iar dup
ce calmul a fost restabilit, el a instituit

srbtori întru pomenirea martirilor,

împreun cu fratele su, a participat la

sinodul de la Antiohia din 265, care l-a

condamnat pe Pavel* de Samosata. A
luptat i împotriva altor erezii, cum au

fost: sabelianismul i triteismul. Se pare

c nu a mai participat i la cel de al doilea

sinod de la Antiohia, iar dup informaia

dat de Suidas, s-a stins din via în

timpul domniei lui Aurelian (270-275).

Sf. Grigorie a fost o personalitate deo-

sebit. Despre el se spune c a fost mai

degrab un cretin practic, decât un teolog

speculativ (Cross). învtura sa are ca te-

mei gândirea lui Origen, fr a atinge

nuanele rafinate i subtile ale acestuia. P-
rinii capadocieni din sec. IV îl considerau

fondatorul Bisericii cretine din Capa-

docia. De la Sf. Grigorie de Nyssa ne-a

rmas una din cele mai interesante rela-

tri biografice despre el. De fapt, toate

Vieile sale, în numr de cinci, îl pre-

zint ca fiind cu adevrat o personali-

337



GRIGORIE TAUMATURGUL

tate harismatic. Activitatea lui, învluit

în aura miraculosului, abund în relatri

privind minunile pe care el Ie-a svârit:

mutarea unui munte, secarea unei mla-

tini etc, toate aceste fapte atrgându-i

numele de ihaumaturgos, adic. Fc-
torul de minuni.

Opera sa scris poart amprenta carac-

terului practic al activitii sale, întrucât

ceea ce a scris, a avut un scop practic, li

sunt atribuite urmtoarele lucrri: Cuvânt

de mulumire ctre Origen sau Pane-

giric, document important pentru istoria

învmântului cretin promovat de Ori-

gen. Alctuit din 19 capitole, acest dis-

curs inaugureaz genul literar al enco-

mionului în literatura patristic (Coman).

O a doua lucrare este Simbolul de cre-

dina, pstrat în traducere latin, fcut
de Rufin, i siriac, dar i în biografia

scris de Sf. Grigorie* de Nyssa, în care

expune pe scurt i cu deosebit claritate,

credina în Sfânta Treime. Sf. Grigorie de

Nyssa relateaz c acest simbol de cre-

din i-a fost descoperit într-o viziune de

Sf. Ioan Evanghelistul la porunca direct

a Sfintei Fecioare Mria. Reinem c
aceast informaie conine prima referire

scris la artrile Sf. Fecioare Mria.

Metajrasa la Ecclesiast, o parafrazare a

Ecclesiastului dup Septuaginta. leronim

i Rufln o atribuie lui Grigorie Tauma-

turgul, în timp ce ea a fost trecut sub

numele lui Grigorie* de Nazianz. Despre

neptimirea i ptimirea Ivi Dumnezeu,

adresat lui Teopomp, care s-a pstrai în

siriac. Este un dialog între autor i des-

tinatar în care abordeaz incompatibili-

tatea ptimirii cu ideea de Dumnezeu.

Dumnezeu nu este supus ptimirii sau

suferinei. Când Fiul lui Dumnezeu a

voit s ptimeasc, a fcut acest lucru

pentru ca prin ptimirea Sa s-i mântu-

iasc pe oameni. El a învins patimile i a

biruit moartea, artând neptimirea Sa.
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Faptul c Dumnezeu a intrat în moarte.

Iar a fi stpânit de ea, a însemnat dis-

trugerea morii. Aa-numita Epistol ca-

nonic, adresat unui episcop necunos-

cut, este unul din cele mai vechi docu-

mente de drept bisericesc. în timpul de-

vastrii Pontului i a Bitiniei de ctre goi

i borazi, muli cretini s-au alturat aci-

unilor de jefuire i abuzurilor lacute de

acetia. Sf. Grigoried sfaturi în legtur

cu aceti delincveni. Pe lâng aceste lu-

crri, Sf. Grigorie i-au mai fost atribuite

alte câteva, a cror autenticitate nu a fost

stabilit cu exactitate: Ctre Filagriu de-

spre consubstanialitate sau unitatea de

esen, pstrat în siriac, conine o scur-

t prezentare a doctrinei despre Sf.

Treime. Se pare c este o traducere a

Epistolei ctre Evagrie* pus între scrie-

rile Sf. Grigorie de Nazianz i ale lui

Grigorie de Nyssa. Dialog cu Elian de-

spre suflet, menionat de Sf. Vasile cel

Mare (Epist. 210) i ase omilii pstrate

în armean. La acestea se adaug i

scrisorile despre care vorbete leronim

(De vin UI. 65).

Migne, PG, 10, 963-1232: PG 46, 893-958 i

1101-1108; PG 37. 383-386; J. B. Pitra.

Ânalecta sacra, 1883, 4, 81, 345 i urm.:

103-120; 100-103; M. J. Routh, Reliquae sa-

crae, 3, 251-283; P. Koetschau, Des Gre-

gorius Thaumaturgos Dankrede an Origenes.

SQ, 9, Freiburg, 1894; CP. Caspari, Alte und

neue Quelien zur Geschichie des Taui-

symbols und der Glaubensregei, Christiania.

L879, 1-34 (cuprinde textul grec, dou tra-

duceri latine i versiunea siriac); traduceri:

J. Margraf, Bibiiothek der Kirchenvater, voi.

159, Kempten, 1875; S.D.F. Salmond, The

Works ofGregory Thaumaturgus. Dionisyiis

of Alexandria and Archelaus... în ANCL,

XX, Edinburgh, 1871; H. Crouzel, Gregoire

le Thaumaiurge, Remerciement Origene

suivi de la lettre d'Origine â Gregoire, în

SCh., nr. 148, Paris, 1969, cu bibliografie; Sf

Grigorie Taumaturgul în PSB, 10, studiu
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introductiv, traducere, note i indici de Pr.

Prof. Constantin Corniescu, EIBMBOR,
Bucureti, 1984; viaa: Gregory of Nyssa.

PG, 46, 893-958; în siriac: P. Bedjan, Acta

marlyrwn et sanctorum, 6, Paris, 1896, p. 83-

106; A. von Harnack, Geschichte der

altchristlichen Literatur bis Eusebius, 1893,

p. 428-436; L. Abramowski, Das Bekenntnis

des Gregor Thaumaturgtts bei Gregor von
Nyssa und das des Lehrers <Âd Theo-

pempom> und Philoxenus von Mabhug, în

ZKG87, 1976, p. 145-166; 89, 1978, p. 273-

290; H. Crouzel, La cristologia di Gregorio

Taumaturgo* Gregorianum 61, 1980, p. 745-

755; Ieronim, De viris iilastribus, 65; So-

crate. Istoria bisericeasc 4, 27; Cayr£, 1, p.

271-273; Bardenhewer, II, 315-332; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 211-212; Quasten, IX, p.

123-128, cu bibliografie; I. G. Coman. II, p.

391-399; Cross, Gregory Thaumaturgtts, în

ODCC, p. 601; H. Crouzel, Grfgoire le

Thaumaturge, în DEC A, 1, II 16-1 117; M.
Slusser, Gregory Thaumaturgiis, Life and
Works, Introduction, English Translation and

Notes, Fathers of the Church, 98, The
Catholic University of American Press,

Washington, 1998; H. Schneider, Gregor der

fVundertter, în LACL, p. 273-274, cu

bibliografie.

Grigorie de Tours

Grigorie de Tours sau Gregorius Turo-

nensis, numele su adevrat fiind Geor-

gius Florentius (540-594), episcop de

Tours i istoric al francilor. S-a nscut la

Averna în anul 540 (dup unii în 538),

într-o familie senatorial galo-roinan,

care a dat Bisericii un ir de episcopi

(Grigorie de Langres, m. 540; Gali de

Clermont, m. 554; Nizierde Lyon), Pri-

mete o aleas educaie cretin, dar i
clasic, prin grija mamei sale, a unchiu-

lui su, Gallus. episcop de Clermont, i a

preotului Avitus, pe care îl considera ca

fiind adevratul lui printe spiritual:

'Predica i învtura lui, spunea el, al-

turi de Psalmii lui David, m-au fcut s
recunosc c lisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, a venit în lume s mântuiasc pe

cei pctoi, i m-au determinat s îi cin-

stesc i s îi venerez, ca prieteni i ucenici

ai lui Hristos, pe cei care au luat crucea

Lui i au pit pe urmele Lui'. A fost

hirotonit diacon, probabil în anul 563.

Înc înainte de a fi devenit episcop de

Tours, Grigorie era foarte bine cunoscut

i apreciat, în mod deosebit, de cetenii

acestui ora, de aceea alegerea lui ca

episcop, în 573, a fost un eveniment

ateptat. A fost hirotonit episcop de Egi-

diu de Rheims. Urcarea lui pe tronul

episcopal a coincis cu rzboiul civil din-

tre Sigebert i Chilperic, fiii regelui

Clotaire I (m. 561). Grigorie l-a sprijinit

pe Sigebert, care fusese de acord cu

alegerea sa ca episcop de Tours, decla-

rându-se împotriva lui Chilperic, pe care

îl considera 'Nero i Irodul vremii sale'.

Dup moartea acestora, l-a sprijinit pe

regele Guntram, împotriva unei aristo-

craii nesupuse, asigurând pentru Bise-

ric favoruri imperiale. Activitatea lui

Grigorie nu trebuie rezumat doar la mi-

siunile de reconciliere între diferite ta-

bere rivale. El a fost preocupat, mai pre-

sus de toate, de bunstarea Bisericii, de

meninerea credinei ortodoxe, iar prin

scrisul su a devenit unul dintre cei mai

mari scriitori ai vremii. S-a stins din via
în anul 593/4.

Cu mici excepii pe care le vom men-
iona, Grigorie a scris lucrri cu caracter

istoric, având o valoare deosebit ca iz-

voare pentru istoria religioas i politic

a Galiei în sec. VI. Limba în care a scris

nu este una dintre cele mai alese, dup
cum el însui recunoate. De altfel, limba

scrierilor sale însumeaz procesul de

transformare a limbii latine în limbi ro-

manice, în spe, în limba francez. Cea
mai important lucrare a sa este Historia
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Francorunu început în anul 576. Con-

ceput i redactat în 10 cri, Istoria

francilor este prima istorie naional a

Franei i prima lucrare de istorie naio-

nal în literatura cretin (Coman). în

prima carte, el face un rezumat al istoriei

lumii de la Adam i pân la moartea Sf.

Martin (397), cuprinzând istoria evreilor,

evenimentele legate de Naterea Mântui-

torului, persecuiile Bisericii, concen-

trând u-se apoi asupra istoriei Bisericii

din Galia. Urmtoarele trei cârti prezint

istoria Galiei pân la 575. Începând cu

cartea V. prezint cu lux de amnunte
evenimentele contemporane lui. Ultima

carte, a zecea, cuprinde o list a epis-

copilor de Tours i operele lor. Datorit

poziiei importante pe care a ocupat-o In

Biseric i stat. Grigorie a avut acces la

documentele originale, ceea ce îl face s
fie un istoric deosebit de bine informat.

Chiar dac istoria sa a fost adeseori criti-

cat, ea rmâne un document indispen-

sabil pentru istoria Franei. Paralel cu

preocuprile sale istorice. Grigorie s-a

aplecat cu sârg i asupra aghiografiei.

Principala sa lucrare aghiografic, Mira-

culorum iihrii. cuprinde opt cii: In glo-

riam Martyrum. despre minunile Dom-

nului, ale apostolilor i, în special, ale

sfinilor gali; De virtutibus 8. Juliani. de-

spre minunile svârite la mormântul Sf.

Iulian, martirizat la Clermont-Ferrand în

304; De Virtutibus S. Martini în patru

cri, despre minunile svârite la mor-

mântul Sf. Martin. Potrivit tradiiei, el

însui s-a vindecat de o boal foarte grea

la mormântul Sf. Martin, ceea ce 1-a

determinat s îmbrieze sacerdoiul. De
vita Patrum, vieile a 23 de sfini gali; In

glorlam confessorum, minunile sfinilor

care nu au suferit moarte martiric. La

acestea adugm; De miracuiis beaii

Andreae apostoli i De miracuiis beaii

Thomae i prelucrarea în latin a istoriei

celor apte tineri de la Efes care au dor-

mit, Passio septem dormientium. Pe

lâng aceste lucrri el a mai scris un

comentariu la Psalmi, din care s-au ps-

trat fragmente; Despre mersul stelelor

sau Despre mersul slujbelor bisericeti.

Migne, PL, 71; ed. critic: W. Arndt-B.

Krusch în MGH.. Scriptores rerum

Merovingicarum, 1, 2, 1884-1885; G. Kurth.

Etudes francques, 1 voi., 1919; J. M.

Wallace-Hadrill, The Works of Gregory of

Tours in the Light of Modem Research. în

Transactions of the Royal Historical Society,

Fifth Series, I, 1951, p. 25-45; revizuit în The

Long Haired Kings and other Studies in

Frankish ftbiory, 1962; G. Vinay. S. Gre-

gorio di Tours, Carmagnola, 1940; B. Vetere,

Strutture e modelli culturali nella societa

nwmvingia. Grigorio di Tours: una testimâ-

niamOt Galatina, 1979, cu bibliografie; T.R.

Buchanan, Gregorius Turonensis (32). art. fn

Smith-Wace, II, p. 771-776; Cayrt, II, p.

264-267; Bardenhewer, V, p. 357-367, cu bi-

bliografie; I. G. Coman, Patrologie, 1956, p.

317-318; Altaner-Stuiber, 1980, p. 477-478.

cu bibliografie; Cross, Gregory of Tours, art.

în ODCC, p. 601; L. Pictri, în Dict, Sp., VI.

1967, col. 1020-1025, cu bibliografie; M.

Simonetti, Gregoire de Tours, în DECA, I. p.

II 17-1 1 18; R. Schieffer, Gregor von Tours,

înLACL, p. 271-272.
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Haimo de Auxerre sau Haymo

Haimo de Auxerre sau Haymo (m. 855),

clugr benedictin i exeget medieval. A
predat la mnstirea Saint-Germain din

Auxerre, unde a studiat i vestitul ha-

gii iograf i clasicist, Heiric* de Auxerre.

Lui Haimo i-au fost atribuite o serie de

lucrri. în special
fc

o carte foarte mare'

(libntm infmitae quantitatis) la Sf. Pavel,

comentarii la Apocalips, Cântarea Cân-

trilor i la cei doisprezece profei mici.

Printr-o eroare, aproape toate lucrrile

sale i-au fost atribuite unui alt Haimo,

episcop de Helberstadt (m. 853). Dup
ultimele cercetri lista operelor lui Hai-

mo este urmtoarea: In divi Pauli episto-

los expos iiio ; Expus iiionis in Apo-

Clypsth lihri sep/em; Commentarium in

Cantica Canticorutn, Homiliae de tem-

pore i Homiliae de sonetLs. La acestea

au mai fost adugate, Homiliae in a/ii/uoi

episinlas Panii i Enarratio in duodecim

prophetas minores*

Migne, PU 117. 11-1220: PL, 118. 11-816;

C. Spicq, Esquis.se d'une hisioirc de J'exegese

luirne au moyen ag, Paris. 1944, p. 50-51:

B. Ileurtebize, în DTC, VI, 2, 2068-2069; M.

Dressler, NCE, VI, p. 898-899. Vezi: AIMON.

Kantiana de Hedhaiyabli
sau Henana Adiabenicus

Haimana de Hedhaiyabli sau Hanna-

na/l lenana de Adiadene, (m. 6 1 0), succe-

sorul lui losif* Huzaya la conducerea

colii din Nisibe, una din cele mai de

seam personaliti din a doua jumtate a

sec. VI în lumea siriac. A fost originar

din Adiabene i a studiat la coala din

Nisibe sub Avraam, succesorul lui Nar-

ses, devenind conductorul colii T în tim-

pul patriarhului Ezechiel (570-581), în

anul 572, funcie pe care o deine pân la

moarte, în pofida unei acerbe opoziii.

Haimana a ieit în eviden prin aceea c
a cutezat s atace doctrinele i exegeza

lui Teodor* de Mopsuestia, considerat

interpret infailibil al Scripturii în Biseri-

ca persan, i s-i urmeze tradiiei exe-

getice a lui Ioan* Hrisostom. Concepiile

sale teologice au fost condamnate de un

sinod convocat de Isho-yabh de Arzon

(58 1-595) i de un al doilea sinod convo-

cat de succesorul acestuia, Sabhr-isho

(596-604). Abhd-isho* îi atribuie urm-
toarele lucrri: comentarii la Facere, Iov.

Psalm i. Proverbe, Ecc lesiast, Cântarea

Cântrilor, cei doisprezece profei mici.

Evanghelia dup Marcu i epistolele

paul ine; o expunere a crezului de la Ni-

ceea i a liturghiei; omilii la diverse sr-

btori; rugciuni adresate sfinilor i la

descoperirea Sf. Cruci i alte scrieri în

care l-a atacat pe Teodor de Mopsuestia,

ceea ce a determinat Biserica s-l pun la

index i s-i distrug opera. De la el a

rmas Statutul colii de la Nisibe pe care

el însui l-a revizuit i promulgat în 590

i dou tratate, unul la Vinerea de Aur

(N.A. prima vinere dup Rusalii), iar

altul la rugciunea public pentru fer-

tilizarea holdelor. Babai*, în viaa marti-

rului George, pune în gura unui clugr o

expunerea ideilor lui Haimana. Dup el.

Haimana a fost 'caldeair, adic fatalist,

'întrucât totul era condus de astre\ el ar

fi zis. Ia fel ca Origen. "pgânul pgâ-
nilor*, c toi oamenii particip la natura

divin, c ar fi negat învierea, c a fost
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eretic întrucât a învat c în 'Hristos

erau dou firi i o singur persoan',

refuzând s declare împreun cu Nestorie

i Teodor,
fcdou naturi i dou ipostase

în persoana unic a lui Hristos Fiul lui

Dumnezeu'. Acuzele aduse de Babai, re-

feritoare Ia faptul c el ar fi fost caldean.

sunt ruvoitoare. Haimana a fost în reali-

tate conductorul unei micri în sânul

Bisericii nestoriene de revenire la

Ortodoxie.

Omilii, A. Scher. PO, 7, 53-87 text i trad. în

francez; Abhd-isho, Cat. lib. syr., 69, în

Assemani, BO, III, U Roma, 1725, p. 81-84;

W. de Vries, Syrische-nestorianische Hai-

lung zu Chalcedon, în A. Grillmeier, H.

Bacht, Konzil von Chaikedon, WUrzburg,

1951, p. 603-635; A. Baumstark, p. 127;

Wright, p. 79-80; Duval, p. 348^349; Chabot,

58-59; Ortiz de Urbina. 168-169; J.-M.

Sauget, Henana d'Abiadeney în DECA, î, p.

1132-1133; P. Bruns, Henana Abiadenicus,

în LACL, p. 280.

Harklean, Versiunea

Versiunea harklean a Sf. Scripturi. In

anul 616, Toma* de Harkel (Heraclea),

face o nou revizuire a versiunii siriace

philoxeniene a Noului Testament. In pro-

cesul de revizuire, el face uz de manu-

scrisele biblice greceti din biblioteca de

la Enaton, de lâng Alexandria. Pe mar-

ginea manuscrisului su, Toma menio-

neaz mai multe variante, interesante

mai ales pentru critica textual. Multe

din aceste însemnri poart asemnri cu

Codex Bezae. Din aceast versiune s-au

pstrat în jur de 50 de manuscrise, cel

mai vechi datând din sec. VIL Versiunea

actual a Noului Testament siriac

(Peshitta), a preluat, în cazul Apocalip-

sei, versiunea lui Toma. Pavel* de Telia a

fcut acelai lucru pentru Vechiul Testa-

ment. Versiunea acestuia este cunoscut

sub denumirea de Hexapla siriac.

Lista manuscriselor în: C.R. Gregory,

Textieriiik des Neuen Testaments, II, 1902. p.

524-528; G. Zuntz. The Ancestry of the

Harklean New Testament, British Academy

Supplemental Papers, No. VIL 1945; singura

ediie sub numele 'Versio Philoxeniana
1

a lui

Joseph White: Gospels, Oxford, 1788; Acts

andEpistles, Oxford, 1799-1803; 1 Gwynn,

Thomas (17) Harklensis, în Smith-Wace, IV,

p. 1014-1021; Cross, Harklean Vetsion, în

ODCC, p. 619.

Harmonius

Harmonius (sec. II), fiul lui Bardesa-

nes*(Bar Daisan), din Edessa. Despre el

se tie c a studiat filosofia i limba

greac la Atena. Gândirea lui Harmonius

este un amestec de idei preluate de la

tatl su i i din gândirea platonician

despre originea sufletului, decderea tru-

pului i transmigrare (7caX,ivYY£V£oi<x).

A încercat s-i popularizeze ideile prin

intermediul poeziei. Este considerat

primul poet siriac, care a scris versuri,

urmând exemplul poeziei greceti. In

sec. IV, Sf. Efrem* irul va folosi aceeai

metod de versificare, pentru a înlocui

versurile eretice ale lui Harmonius, cu

altele, având un coninut doctrinar orto-

dox.

E. Beck, CSCO 1 69/ 1 70, p. 202-204, 181-184

text siriac i trad. în francez; F. Nau, Une

bibliographe inedite de Bardesane, Paris,

1897; H.J.W. Drijvers, Bardaisan of Edessa,

Assen, 1966. p. 180-183; J. Teixidor, Bar-

desane d'Edesse, Paris, 1992; CJ. Bal!.

Harmonius, art. în Smith-Wace, II, p. 845-

846; Duval, p. 12; Chabot, p. 23; Baumstark.

p. 14; Altaner-Stuiber, 1980, p. 10L; E. Prin-

zivalli, Harmonius, în DECA, I, p. 1 125; C.

Markschies, Harmonius, în LACL, p. 276-

277, cu bibliografie.
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Hebdomad

Hebdomad sau grupul de apte îngeri

caic potrivit învturii gnosticului Sa-

turata, au creat lumea. Alturi de el, Si-

mon Magul i Menandru înva i ei ca

lumea a fost creat prin mijlocirea unor

îngeri. Acetia nu menioneaz nici

numrul i nici numele îngerilor. Se pare

c Saturn in a preluat cifra de apte din

teoriile astronomice ale vremii, întrucât

"Sfânta Hebdomad' reprezint cele

apte stele numite planete. Este vorba de

sfera celor apte stele: Saturn. Jupiter,

Marte, Soarele, Venus, Mercur i Luna.

fiecare din acestea fiind dominate de

ctre un înger. Numele acestora difer în

funcie de diveri autori. Irineu* menio-

neaz urmtoarele nume: laldabaoth,

care este i capul sau stpânul celorlali,

lao, Sabaoth, Adonaeu, Eloaeu, Oreu i

Astaphaeu. O îniruire întrucâtva asem-

ntoare se regsete la Origen*: lalda-

baoth. fao, Sabaoth, Adonaeu, Asta-

phaeu. Eloaeu. Horaeu. Epifanie* îl pla-

seaz în fruntea grupului tot pe lalda-

baoth, în timp ce alii îl menioneaz pe

Sabaoth sau pe Eloaeu. Se credea c pro-

feii evrei au fost trimii fiecare de ctre

unul din aceti îngeri. Irineu afirm c
primul înger i-a trimis pe Moise, I ostia,

Amos i Avacum; al doilea, pe Saniuel.

Nathan, lona i Mica; al treilea, pe llie,

loel i Zaharia; al patrulea, pe Isaia.

lezechiel, leremia i Daniel; al cincilea,

pe Tobit i Aggai; al aselea, pe Mica i

Naum, iar al aptelea, pe Ezra i efania.

Deasupra sferei hebdomadelor se afl o a

opta sfer, Ogdoada*, a stelelor fixe,

unde se slluia Sophia sau Prunikos

dup Irineu i Barbelo dup Epifanie,

care era mama celor apte îngeri. Denu-

mirea de Hebdomad este dat nu numai

celor apte stele i îngeri, ci i locului sau

trâmului ceresc stpânit de aceti ar-

honi. Deasupra acestora se afl Ogdoada.

Ofiii* vorbesc i despre o hebdomad

inferioar. Aici a fost aruncat, ca pedeap-

s, arpele, dup ce i-a determinat pe

protoprini s încalce porunca lui lalda-

baoth. El a dat natere la ase fii. Acetia

formeaz împreun cu el hebdomad
inferioar în contrapondere cu hebdoma-

d lui laldabaoth. Ei reprezint demonii a

cror activitate se extinde asupra sferelor

inferioare i deci i asupra pmântului.

Plcerea lor este de a-i vtma pe oameni

i a-i induce în eroare. Origen menio-

neaz numele i chipul sau forma în care

se manifest: Mihail sub form de leu;

Suriei, ca bou; Rafael, ca dragon; Ga-

vriil, ca vultur; Thauthabaoth, ca urs;

Erataoth, ca câine; Onoel sau Thartha-

raoth, ca mgar. Sistemele gnostice pri-

mare mi vorbesc despre o sfer supe-

rioar hebdomadei i ogdoadei. In sis-

temul lui Basilide* hebdomad i ogdoa-

da sunt nume date unor sfere sau trâ-

muri. Acelai lucru îl regsim i în sis-

temul valentinian. Fr îndoial, exist

diferene în modul în care aceste dou
sisteme concep învtura lor despre cos-

mos.

Cuvântul hebdomad este întâlnit în

Omiliile ciemeritine, unde are o semnifi-

caie cu totul diferit de cea pe care o are

în sistemele gnostice. Taina sau misterul

hebdomadei este vzut aici în perspecti-

va celor ase zile ale creaiei i a aptea

zi de odihn, ilustrând apte direcii în

care se întinde spaiul infinit: sus, jos,

dreapta, stânga, înapoi, înainte i împre-

un cu punctul central care este conside-

rat al aptelea element al hedbomadei.

Irineu, Adv. haer. y 1, 23 i urm.; Epifanie,

Haer., 26: Origen, Adv. Ceh., VI, 31, 32;

Clement Alexandrinul, Strom., VI, 16; Philo.

De Op. Mundi i Leg. Ailegorr, Routh. ReL

Sac, I. 416; G. Salmon, Hebdomadas, în
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Smith-Wace, II, p. 849-851; Vezi GNOSTI-
CISM, OGDOADA.

Hegemonîus

Hegemon ius este autorul unei lucrri

polemice, intitulat: Acta disputationis

Archelai cum Mcmete. Se pare c aceasta

a fost scris, la origine, în limba greac.

In prezent, mai avem la îndemân doar o

traducere latin. Potrivit tradiiei, acest

document ar fi fost conceput în Syria,

probabil în sec. IV, iar Arhelau nu ar fi

fost decât traductorul acestuia în greac.

Textul cuprinde un dialog fictiv între un

episcop mesopotamian, pe nume Arhe-

lau, i un discipol al lui Manes. numit

Turbo.

Migne, PG. 10, 1 105-1528; CPG. 3570 i
urm; CPL, 122; GCS, 1906; CCL.9. 325/9;

MJ. Routh. Reliquae sacrae 5, Oxford2
.

1848. p. 1-206; H.J. Polotsky. Koptische

litote aus den Acta Archelai, în Le Museon

45, 1932, p. I8-20;S. Salmond, The Works of
Gregory Thaumaturgas, Edinburgh, 1871, p.

267-429 trad. în englez; W. Klein. Die

Argumentation in den griechischen-christli-

chen Aniimanichaica, Wîen. 1991. p. 21-24;

C. Hole, Hegemonîus. art. în Smith-Wace, II,

p. 875; Bardenhever, III, p. 265-269;

Altaner-Stuiber. 1980. p. 310-311, cu biblio-

grafie bogat; J.-M. Sauget, Hegemonîus, în

DECA, I, p. 1 125; U. Hamm, Hegemonius, în

LACL, p. 277-278 cu bibliografie.

Hegesip

Hegesip (sec. II). îndeobte aclamat ca

printe al istoriei bisericeti. Despre

viaa sa nu avem date exacte. Se pre-

supune câ s-a nscut în Orient. Datorit

cuvintelor ebraice i siriace întâlnite în

textele sale, s-a sugerat c el a fost evreu

de origine, probabil evreu elenizat, care,

mai apoi, a trecut la cretinism. A scris

cinci Cri de Memorii împotriva gnosti-

cilor. Din opera sa s-au pstrat fragmente

la Eusebiu. Din aceste fragmente, cu ca-

racter oarecum autobiografic, aflm c a

cltorit Ia Corint $i apoi la Roma. A
poposit Ia Corint în vremea episcopului

Primus, iar la Roma a ajuns în timpul lui

Anicet (155-156) i rmâne pân în vre-

mea Iui Elefterie (174-189). Ceea ce l-a

dus la Roma a fost rapida rspândire a

ereziilor gnostice, cltoria fiind fcut
cu scopul de a aduna materiale informa-

tive cu privire Ia dreapta credin îm-

prtit de diverse Biserici cretine

locale; pentru a le folosi împotriva gnos-

ticilor. Majoritatea fragmentelor pstrate

de Eusebiu se refer Ia istoria Bisericii

din Ierusalim De importan pentru isto-

ria Bisericii, sunt relatrile privind mar-

tiriul Sf. Iacob, fratele Domnului, arun-

cat de pe acoperiul templului i apoi

lapidat, alegerea lui Simeon al lui Cleopa

ca urma al Iui Iacob i martirizarea lui

prin rstignire, cutarea urmailor lui

David* din porunca lui Vespasian i Do-

miian, pentru a fi ucii, cu scopul de a

scpa de 'conspiratori'. Cât privete pre-

supusa list a episcopilor Romei, pe care

Hegesip ar fi întocmit-o, nu avem sufi-

ciente date pentru a afirma cu certitudine

c el a fosl interesat de un astfel de lucru,

sau c a întocmit o astfel de list. De
fapt, el reine doar numele episcopilor

Romei din perioada ederii sale la Roma
i cu care s-a întreinut, probabil, în ve-

derea unor consultri i discuii doctri-

nare. Hegesip mai reine numele a apte

secte iudaice, care luptau împotriva tri-

bului lui Iuda i a Iui Hristos: esenienii.

galileenii, hemerobaptitii,. masboteenii,

samaritenii, saducheii i fariseii. Majori-

tatea ereziarhilor vremii se trag din aces-

te grupri.

Migne, PG, 5, 1307-1328; M. J. Routh.

Reliquae Sacrae, I, ed. a Il-a, 1846, p. 207-
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219; Th. Zahn, Forschungen -ur Geschiclue

des neutestanteiUlichen Kanons und der

altkirchlichen Literatw\ 6, Erlangen, 1900.

p. 228-273: H. J. Lawlor. Euebiana: Essays

ou the Eccleslastical History of Eitsebiris,

Oxford, 1912, I- 107; despre lista papal
vezi: C.H. Turner în H. B. Swete. Essays an

the Early Church and the MJnislry, 3918. p.

115-120, 207; H. J. Bardsley, Reconstruc-

tions of Early Christian Docurnents. voi. I,

1935; L. Herrmann, La familie du Christ

d'apres Hegessippe, Rev. de Tuniv. de

Bruxelles, 42. 1937, p. 387- 394; E.W.

Turner, The Pattern of the Christian Truth.

Lonon, 1954, p. 379-386: Cross. Hegesippus.

art fn ODCC, p. 628; W. Milligan, rfe-

gess/pus, art. în Smith-Wace, II, p. 875-878;

Altaner-Stuiber, 1981. p. 109-1 10; Quasten,

Patrolvgy, I, p. 2S4-286 cu bibliografie

bogat; l.G. Coman, Patrologie, 1956, p. 72-

73; Idem, II, p. 13-16; F. Scorza Barcellona,

Hegessippe, în DECA, I, p. 1225-1226; M.
Durst, Hegesipp, în LACL, p. 278, cu biblio-

grafie.

Hegesip (Pseudo-)

Hegesip (Pseudo-), autor al unei tradu-

ceri libere, din greac în latin, a lucrrii

lui losif Flaviu, De hello iudaica, fn

manuscrise, traducerea este atribuit lui

Ambrozie. Lucrarea a fost redus doar la

cinci cri. Autorul acestei prelucrri a

elaborat pe alocuri textul lui Flaviu,

adugând materiale din cealalt lucrare a

sa Antichiti iudaice. Textul s-a bucurat

de o larg circulaie. In sec. V a fost folo-

sit de Isidore de Sevillia, ale crui referiri

la Marea Moart, la lacul Ghenizaret

etc, sunt preluri literale din traducerea

lui Hegesip.

Migne. PL, 15, 2061-2310: PLS, 576; V.

Ussani, Hegesippi qui dicitur Hisioriae Libri

K, CSEL, 66, I, 1932; O. Michel-O. Bouer-

feind, Flav'ms Josephtts, De BelloJudaico, I,

Mîinchen2
, 1962, XXX i urm.; T.W. Davids,

Hegesippus (2), art. în Smith-Wace, II, p.

878; LTK, 5, 61 cu bibliografie; Altaner-stui-

ber, 1980, p. 385; B. Studer, Hegesippe, în

DECA. I. p. 1126; G. Rtfwekamp, Ps.-

Hegesipp (De hello juclaico), în LACL, p.

278-279 cu bibliografie.

Heiric de Auxerre

Heiric de Auxerre (841-876), clasicist i
haghiograf medieval, nscut Ia Hery in

Frana. A fost trimis la mnstire la vârs-

ta de 7 ani, învtorul lui fiind Haimo*.

îi continu studiile la Ferrieres i Laon.

Sub influena lui Lupus de Ferrieres

(859-860) i a irlandezului Ilie, adân-

cete cultura clasic greac i roman,
ceea ce explic multiplele referiri la

diveri scriitori clasici greco-romani. în

timpul activitii sale ca stare al mns-
tirii St. Medard din Soissons, îl cunoate
pe John Scotus Erigena*. A activat ca

profesor la Auxerre pân la sfâritul

vieii. Este cunoscut mai ales pentru Vita

S. Germani Antissiodorensis, scris în

versuri, dedicat lui Carol Pleuvul, care

a fost urmat de Miracula, în dou cri.

El a mai colaborat i la întocmirea lu-

crrii: Gesta Episcoporum Antissiodo-

rensmm, Heiric face legtura dintre co-
lile carolingiene i cele medievale de mai

târziu, în special prin Remigius*, cruia

i-a fost profesor.

L. Traube, MGH, Poetae, III, (1896), p. 421-

517; B. Haureau, Histoire de la philosophie

scolasticjue. Paris. 1872-1880, voi I, p. 188-

191; F. Uberweg, Grundriss der Geschichte

der Philosophie, II, 1928, p. 177-178; J.

Wollasch, Zu den personliehen Notizen des

Heirichts von S. Germain d'Auxerre,

DeutschArchiv, 15, 1959, p. 21 1-226; Cross,

Heiric ofAuxerre, în ODCC, p. 630.

Heliand

Heliand este poem biblic scris în saxona

veche prin sec. IX, întocmit pe baza
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Diatessaronului lui Tatian. A fost publi-

cat pentru prima dat de A. Schmcllcr la

Miinchen în 1830, care i-a dat acest

nume. în prefaa latin a acestui poem,

considerat autentic, se afirma c a fost

scris de un bard saxon, din porunca re-

gelui Ludovic cel Pios, spre folosul su-

pui lor si recent convertii la cretinism.

Poemul poart amprenta tradiiei poetice

saxone a vremii. Poetul îl prezint pe

lisus Hristos ca suveran, iar pe apostoli

ca vasali ai Si. Sunt subliniate, în spe-

cial, virtutea smereniei i iubirea fa de

vrjmai. (Hcliand = Mântuitor. în en-

gleza veche: Haelend; în german:

Heiland).

Editio pr'mceps. A. Schmeller, Miinchen.

1830; trad. în engleza modern: Mariana

Scott, University of North Carolina Studies

in the Germanic Languages and Literatures,

LII, 1966; O. Behaghel, ed.. Heitanti und

Genesis, ed. a 6-a. Halle, 1948; J.K. Bostock,

A Handbook ofOidHigh German Literatitiv.

Oxford, 1955, p. 141-165, cu bibliografic:

Cross, Hdiund, în ODCC, p. 630.

Helladius de Tars

Helladius de Tars a fost prieten i ucenic

al lui Nestorie*, apropiat al episcopului

Teodoret* din Tars. înainte de a deveni

mitropolit de Tars în 430/1, urmându-i în

scaun lui Marian, a fost monah timp de

aizeci de ani. A fost unul din cei care au

protestat împotriva începerii sinodului de

la Efes înainte de venirea Iui loan* de

Antiohia i a episcopilor orientali. In

contextul încercrilor de reconciliere

care au avut loc între loan de Antiohia i

Chirii* al Alexandriei, Helladius trece de

partea gruprii celor care erau împotriva

reconcilierii. In plus, el tine un sinod în

Tars, respingând 'înelegerea execrabil
1

fcut cu Chirii i declarând c con-

damnarea 'egipteanului* nu putea fi ridi-

cat decât dac el îi 'anatematizeaz

anatematisinele'. El mai face înc un pas

scriind papii Sixt de la Roma, invocân-

du-l ca pe un nou Moise care s salveze

adevratul Israel de egipteni. Chiar i sub

presiune imperial, când Teodoret po-

runcete episcopilor orientali sâ accepte

înelegerea cu Chirii, singurul care nu

accept accest lucru a fost Helladius.

Lucrurile se schimb dup numirea pe

scaunul patriarhal de Constantinopol a

Iui Produs. Ortodoxia noului patriarh.

Produs, viaa i teologia acestuia l-au

determinat în cele din urm pe Helladius

s accepte înelegerea încheiat de loan

i Chirii i s ratifice condamnarea lui

Nestorie, dar nu fr a-i scrie acestuia.

exprimându-i fa de el vechile senti-

mente de apreciere i prietenie, i expli-

cându-i motivele hotrârii sale. Spre

sfâritul vieii, el prsete scena luptelor

religioase i nu mai avem informaii

despre el. Helladius ne este cunoscut pen-

tru cele apte scrisori ale sale care s-au

pstrat în traducere latin. Traducerea a

fost tcut de ctre Rusticus, diacon ro-

man, depus din treapt de Virgil în 550 i

care, dup un exil în Egipt, ajunge la o

mnstire din Constantinopol. Pentru

culegerea sa, el a folosit lucrarea în cinci

volume, Tragoedia lui Irineu de Tyr,

prieten fidel al lui Nestorie. El include în

aceast lucrare scrisorile lui Helladius. In

scrisorile sale ctre Alexandru de Hiera-

polis, Helladius se plânge de persecuiile

egiptenilor.

Migne, PG 84, 675-746; CPG 6435-6443:

scrisorile 157, 199, 202, 218, 252, 281, 282

în ACO voi. 1, 4. Berlin, 1922-1923; E.

Venables, în Smith-Wace, III, p. 889-890; M.

van Esbroek, Helladius de Tars, în DECA, I,

p. 1 127; B. Windau. Helladius von Tarsus, în

LACL, p. 279.
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Helpidius Rusticus vezi Elpidius

Rusticus

Helvidius

Helvidius (sec. IV), teolog latin, ucenic

al lui Auxeniu*, episcop arian de Milan.

care a negat pururea fecioria Maicii

Domnului. In disputa pe care a avut-o cu

un clugr al crui nume nu-l cunoatem

cu certitudine, probabil Carterius, care

scrisese o apologie a vieii monahale,

fcând totodat aluzie la pururea fecioria

Maicii Domnului, Helvidius a declaratc
fraii Domnului au fost fii naturali ai lui

losif i ai Mriei, întrucât dup naterea

lui lisus, acetia au mai avut i ii Iii copii.

Fer. leronim* îi rspunde într-un scurt

tratat, de altfel singurul document din

timpul lui Helvidius în care se vorbete

despre el, intitulat: De perpetua virgini-

tate B. Mariae adversus Helvidhmu scris

la anul 383. leronim susine, printre

altele, c acetia erau fiii unei alte Marii,

soia lui Alfeu i sora Fecioarei Mria.

Discipolii i urmaii lui Helvidius au for-

mat o grupare aparte, menionat de ctre

Fer. Augustin* între erezii la nr. 84. Lu-

crarea lui Helvidius nu s-a pstrat.

Migne. PL, 23, 185-206 - replica lui leronim;

E.S.F. Helvidius, art. în Smith-Wace, II. p.

892; G. Jouassard, La personnalite d'Helvi-

ciius. în Melanges J. Saunier, Biblioth&que de

la Faculte Catholique des Leures de Lyon,

III, 1944, p. 139-156; Cross, Helvidius, în

ODCC. p. 63 1 ; Altaner-Stuiber. 1980, p. 400;

S, Zincone, Helvidius. în DECA. I, p. 1 131-

1 1 32; J. Ltfssl, Helvidius, în LACL, p. 280.

Henan-isho I

Henan-isho I (m. 701), numit cel Btrîn

sau cel chiop {heghira), îi urmeaz în

scaunul de catolicos lui loan bar Marta.

în 686. A avut doi rivali, pe Isho-yabh de

al-Basrah. de care s-a debarasat aruncân-

du-l în închisoare, i pe temutul loan de

Dasen. numit Leprosul (garha), episcop

de Nisibe, care a complotat pe lâng ca-

liful Abd al-Malik ibn Marwan, izbutind

s-l depun din treapt i s-i arunce în

închisoare. Este scos din închisoare dup
câteva zile i trimis, însoii de doi apropi-

ai ai lui loan, la o mnstire din muni.

Pe drum, acetia îl arunc într-o pr-

pastie. Din fericire, Henan-isho este des-

coperit de nite pstori care îl salveaz.

El rmâne îns chiop, de unde i porecla

de
fc

cel chiop'. Dup ce se însntoete
se retrage la mnstirea Yatinan sau lona

de lâng Moul, unde rmâne pân la

moartea rivalului su. Preia conducerea

Bisericii nestoriene pân în 701.

El este autor de predici, omilii i epistole.

Tot lui îi aparine i Viaa lui Sergiu

Dewadha din Darauqarah sau Dauqarah,

de lâng Kashkar, care i-a fost contem-

poran. A mai scris un tratat Despre du-

blul folos al colii sau universitii, ca

loc de instruire moral, religioas, dar i
de cultur, i un comentariu Ia Analy-

îicele lui Aristotel. Din nefericire, din

lucrrile sale nu ne-au rmas decât frag-

mente disparate.

E. Sachau, Syrische Rechtsbucher, 2, 1-49;

Wright. p. 127-128; Chabot, p. 103-104;

Duval, p. 372; Baumstark. p. 209; Urbina, p.

150-151; P. Bruns, Henanischo A în LACL,

p. 280-281.

Henan-isho II

Henan-isho II (sec. VIII), episcop de

Laschom, ridicat la rang de patriarh în

mod mai puin convenional. Moare otr-

vit în anul 779. S-au pstrat doar actele

sinodului din 775 care îi poart numele.

Celelalte lucrri, s-au pierdut. Este vorba

de imne funerare, cinci tomuri de omilii
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metrice, zece Chestiuni, care i-au fost

atribuite de Ablid-isho. Numele lui He-

nan-isho figureaz pe celebra inscripie

siro-chinez din Singanfu, referitoare la

introducerea cretinismului în China.

Stela a fost ridicat în 781. înainte de

sosirea vetii morii sale.

Assemani, BO, III, part. I. 135; Chabot, p.

106-107; Duval, p. 381.

Henoticon

Henoticonul este documentul care con-

ine o formul de unire a celor dou ta-

bere cretine, monofizit i calcedonian

sau duofizit, conceput, dup câte se

parc, de Acaciu, Patriarhul Constantino-

polului, i Petru Mongus, patriarhul

Alexandriei, i prezentat împratului

Zeno în 482. Dei documentul îi con-

damna pe Nestorie* i pe Eutihîe*, de-

clarând c credina ortodox a fost de-

finit prin Crezul niceo-constantinopoli-

tan i reafirmând cele 12 anatcmatisme

ale lui Chirii* al Alexandriei, prin faptul

c omite s vorbeasc despre cele dou
naturi în Hristos. face mari concesii mo-

nofiziilor. Documentul nu i-a atins

inta. In loc s duc la unificare, a stârnit

controverse i mai acerbe, care au dus la

scindarea, pentru aproape patruzeci de

ani. a Bisericii de Rsrit i de Apus, în

afar de faptul c a adâncit criza reli-

gioas în Rsrit.

Migne, PG, 86. 2620-2625: ediie critic de

E. Schwartz, în Codex Vaticanus gr. 143.

Eine antichaikedonischc Scwvnlung aits der

Zeii Kaiser Zenos, Abh. Bayr., XXXII, Hft.

6, 1927, p. 52-54; A. Grillmeier, S.J.-H.

Bacht, Das Konzil von Chalkedon, II, 1953,

p. 120 cu bibliografie; L. Salaville, în DTC,

VI. 1920, col. 2153-2178, cu bibliografie;

Diac. loan Caraza, Hristologia sinodului IV

ecumenic de la Calcedon în preocuprile

teologilor ronrano-catolici i protestani din

vremea noastr i punctul de vedere ortodox.

Editura Episcopiei Sloboziei i Clrailor.

2000.

Heraclas

Heraclas a fost patriarh al Alexandriei

între anii 232-247. A studiat filosofia sub

îndrumarea lui Amnioniu Saccas, îmbr-

când vemântul de filosof pe care nu I-a

prsit nici în timpul episcopatului. Fiind

foarte ocupat cu numeroase obligaii.

Origen* îl ia colaborator, încred inându-i

predarea catehezei i iniierea catehume-

nilor. Se pare c lui Heraclas i-a revenit

sarcina de a preda disciplinele profane,

lucru de care s-a achitat cu bine. Dup re-

tragerea forat a Iui Origen la Cezareea,

la care tar îndoial a contribuit i el din

plin. a preluat conducerea colii catehe-

tice din Alexandria, îns doar pentru o

scurt perioad, deoarece este ales arhi-

episcop în locul lui Demetrius. Dei i-a

fost ucenic i apropiat, Heraclas a votat

în favoarea suspendrii lui Origen de la

conducerea colii din Alexandria, iar

Ghenadie* de Marsilia ne informeaz c
a convocat un sinod în vederea con-

damnrii fostului su magistru. De la el

nu au rmas scrieri. Este menionat doar

o Epistol pastoral din care Dionisie*

al Alexandriei a luat un citat.

Lionel Davidson, Heraklas, art. în Smith-

Wace. III, p. 897; I.G. Coman, II, p. 379-38!;

Altaner- Stuiber, 1980, p. 198; H. Crouzel.

Heraclas d'Alexandrie, în DECA, I, p. 1 133.

Heracleon

Heracleon (sec. II), gânditor gnostic,

ucenic al lui Valentin, despre care Cle-

ment* de Alexandria i Origen* spuneau

c era 'cel mai stimat din coala lui Va-

lentin', împreun cu Ptolemeu* aparine
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tradiiei gnostice valenliniene din Italia.

Heracleon este primul care a scris co-

mentarii la Noul Testament. De la Origen
aflm c el a scris un comentariu la

Evanghelia dup loan. De altfel, Origen
îl citeaz de aproape cincizeci de ori. iar

Clement, doar de dou ori. într-unui din

aceste locuri (Luca 3, 16 i 1 7), Clement
spune clar c citatul su este preluat din

expunerea la Evanghelia dup Luca a lui

Heracleon. Acest lucru ne face s credem
c el a scris comentarii i la alte evanghe-

lii, cu siguran i Luca. H.C. Puech i G.
Quispel sunt de prerec Heracleon este

autorul Tratatului despre cele trei naturi

(Tractatus triparti/us), descoperit între

textele gnostice de la Nag Hamadi i ps-
trat în Codex Jimg. în centrul învturii
lui Heracleon se afl mitul valentinian

potrivit cruia Spiritul czut, devine

contient, prin Hristos, de propria sa origine.

Cu ajutorul exegezei alegorice, el a încercat

s descopere esena acestui mit în Evan-

ghelia dup loaji, concentrându-se în special

asupra lui loan Boteztorul, a Samarinencei

i a centurionului de Ia Capernaum.

A.E. Brooke, The Fragments of Heracleon,

Texts and Studies, I, No. 4, Cambridge. 1 893

;

W. Vâlker, Quellen zur Geschichte der

christlichen Gnosis, Tiibingen, 1932; W.
Foerstcr, Die Gnosis I, 1 9952

, p. 214-240

trad. în german; M. Simonetti, Teii gnostici

cristiani, Bari, 1970, p. 137-169; E. H.

Pagels, The Johannine Gospel in Gnostic

Exegesis, Heracleon's Commentary on John,

Nashville. 1972; D.M Scholer, Bibliographia

gnostica, Leiden, 1971; Altaner-Stuiber,

1980, p. 101; H. StrutWalf, Gnosis als System,

GOtlingen, 1993: G. Gianotto. Heracleon, în

DECA. I, p. 1133-1134: C. Markschies.

Heracleon. în LACL, p. 28 I cu bibliografie.

Heraclianus

Heraclianus (sec. VI), preot i sincel al

bisericii Sf. Sofia, mitropolit de Calce-

don, opozant înverunat al maniheismu-

lui, în calitate de preot slujitor la biserica

Sf. Sofia, a fcut parte din dou delegaii

bizantine, care au cltorit la Roma, în

520 i 535. Este numit mitropolit de

Calcedon în 536. Fotie* face o descriere

amnunit a lucrrii lui Heraclianus.

intitulata Adversus Manichaeos, în care

el respinge, într-un stil concis, clar i
ferm, textele maniheice: Evangelium; Li-

ber Gigatiteus i Thesauri. Heraclianus

trece în revist aproape toii scriitorii

care au scris împotriva maniheismului,

prezentându-le i evaluându-le argumen-

tele i formulând unele noi. Sf. Maxim*
Mrturisitorul citeaz un scurt pasaj din

lucrarea Adversus Manichaeos. Câteva

fragmente mai lungi s-au pstrat i în

Doctrina Pafrum.

Migne, PG, 91, I25CD; CPG, 6800-6801;

Fotie, Bibi, col. 85; Migne, PG, 103, 287; C.

Hole, Heraclianus, art. în Smitli-Wace, II, p.

901; Cayre, II, 70; E. Honigmann, Patristic

Studies, ST, 173, Cetatea Vatican, 1953. p.

205-216; Fr Diekamp, Doctrina Patrum de

incamatione Verbi, Mtfnster, ed.2-a, 1981; L.

Maggi, La Sede Romana nefia corrisponden-

za degli imperatori e patriarchi bizantini

(VP-VIP sec). Roma-Leuven, 1972, p. 68,

90, 92, 118; D. Stiernon, Heraclianus de

( halcedoine, în DECA, I, p. 1 134 vezi i bi-

bliografia; B. Windau, Heraclianus, în

LACL, p. 281-282.

Heraclidas de Nyssa

Heraclidas, episcop de Nyssa, este con-

siderat autorul celei de a doua versiuni a

Istoriei lawiace (Historia Lausiaca) a

lui Paladiu, recensio B sau 'textul me-

tafrastic* (Honigmann), care dateaz din

sec. V. Este vorba de o fuziune a textului

lui Paladiu i Historia monachorum. în

diveri cod ici. este numit episcop de Ca-

padocia, iar versiunile latine îl numesc
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"eremitul" sau 'alexandrinul', "discipolul

Sf. Antonie'. Fotie spune c este autorul

a dou scrisori împotriva messalienilor.

Limbajul folosit de el dovedete, dup
prerea aceluiai istoric, vechimea vene-

rrii icoanelor.

CPG. 6039-6040; Historra Lausiaca (recen-

sio B), Fronto Ducaeus, Bibliothecae ve-

terum patrum 2, Paris. 1624, p. 894-1053: C.

Butler, The Lausiac History of Palladius^ 2

voi. Cambridge, 1898-1904; G. Salmon,

Heraclidas (4), art. fn Smith-Wace, II, p. 902;

E. Honigmann, Heraclidas of Nyssa (ahout

440 4.Zty, Roma, 1953, (ST 173), p. 104-

122; A. Labate, Heraclidas de Nysse, în

DECA, I, p. 1134- 1135; K. Pollmann. He-

raclidas von Nyssa, în LACL. p. 282.

Heraclicl de Cipru

Heraclid de Cipru, episcop de Efes (sfâr-

itul sec. IV), originar din Cipru. Pri-

mete o educaie umanist. Aprofun-

deaz în mod special Sf Scriptur. Timp

de câiva ani duce o profund via
ascetic sub îndrumarea lui Evagrie* în

deertul Sketis. Este hirotonit diacon al

Sf. loan* Hrisostom. La sugestia Sf. loan

Hrisostom este ales episcop de Efes. Este

i el chemat la judecat la sinodul de la

Stejar, sub diverse acuze, aduse de Ma-

carie, episcop de Magnezia, de un epis-

cop pe nume Isaac i de un diacon, loan.

Printre acuzele aduse, amintim c ar fi

furat un vemânt diaconesc din Ceza-

reea. c ar fi biciuit pe nedrept diverse

persoane în Efes, ducându-le legate în

lanuri pe strzile cetii i c împrtea
doctrine origeniste. Dup mai multe

amânri, este închis într-o temni din

Nicomidia. Palladiu ne informeaz c în

locul lui Heraclide a fost hirotonit un

eunuc pângrit de cele mai josnice vicii.

Heraclide este unul din episcopii din

Rsrit crora Teofil*, patriarhul Ale-

xandriei, îi scrie în legtur cu con-

damnarea lui Origen.

Socrate, Ist bis., VI. II; 17; Sozomen, Ist.

his., VIII, 6, 19; E. Venables, Heraclides (5)

Cyprius, art. în Smith-Wace, II, p. 902; G.

Ladocsi, Heraclide de Chypre. în DECA. 1,

p. 1135.

Heraclit

Heraclit (sec. II), scriitor bisericesc

cruia îi este atribuit lucrarea Co-

mentarii in Apostolum, acum pierdut. El

a trit i activat în perioada împrailor

Commodus (180-192) i Septimiu Sever

(193-211). Eusebiu* i Ieronim* susin

c este vorba de un comentar antignostic

la epistolele paul ine.

Eusebiu. Ist. bis., V, 27; Ieronim, Devin UL,

46; C. Hole, Heraclitus (I), art. în Smith-

Wace, li, p. 903; G. Ladocsi, Heraclitus, în

DECA, I, p. 1135; R. Hanig, Heraclitus,

Antignostiker, în LACL, p, 282.

Herma

Herma (sec, II), unul din Prinii Apos-

tolici, autorul lucrrii PâstoraL Este

vorba de un text care aparine seriei apo-

calipselor apocrife, întrucât conine reve-

laii pe care Herma Ie-a avut în timpul

ederii sale la Roma, prin intermediul a

dou fpturi cereti, prima o femeie în

vârst, iar a doua, un înger. Aidoma Epis-

tolei lui Barnabas, Pstorul lui Hermas

se afl în diverse manuscrise ale Noului

Testament, cum ar fi Codex Sinaiticus.

Despre Herma avem la îndemân doar

informaiile pe care ni le furnizeaz per-

sonal. A fost sclav cretin, vândut unei

doamne bogate din Roma pe nume

Rhode care îl elibereaz. Se cstorete,

devine negustor i se îmbogete prin

mijloace mai puin cinstite. în timpul
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unei persecii pierde toat averea, iar

propriii lui copii, care se leapd de cre-

din, ii denun, in cele din urm, el îi

recunoate greelile i se pocâiete cu

întreaga familie. Fragmentul Muratori

infirm aceste date i d urmtoarea in-

formaie cu privire la autorul Pastorului'.

"De curând, în zilele noastre, în cetatea

Romei, Hermas a scris Pstorul, când

fratele su Pius, episcopul, sttea pe

scaunul cetii Romei
9

. Dac acest lucru

este adevrat, atunci autorul Pastorului

nu a fost un personaj oarecare, ci o figur

de seama a societii romane. Informaia

din Codicele Muratori poate fi pus îns
la îndoial de referirea la Papa Clement

pe care o gsim în textul Pastorului.

Quasten este de prere c informaiile nu

sunt conflictuale. deoarece textul a fost

redactat în dou etape. Partea mai veche

merge pân în vremea lui Clement, iar

textul pe care îl avem este din timpul lui

Pius. El respinge totodat sugestia fcut
de Origen* care credea c llerma, au-

torul Pstorului, este acelai Herma de-

spre care Sf. Pavel vorbete în Epistola

ctre Romani (16. 14).

Pastorul lui Herma este o predic de

pocin (Quasten), cu caracter apocalip-

tic i într-o expunere mai puin obinuit,

în ansamblu, textul se împarte în trei

diviziuni: prima diviziune cuprinde cele

cinci Viziuni sau Vedenii: a doua, cele

dousprezece Porunci i a treia, cele

zece Asemnri. Vedeniile sunt dom inale

de un personaj feminin, creia autorul i

se adreseaz cu formula de 'Doamn'.
Treptat, acestui personaj i se estompeaz

trsturile btrâneii, pentru ca în vede-

au a IV-a s se arate sub chipul 'mire-

sei', simbol al Bisericii. Partea a doua.

prezint într-o form condensat, prin-

cipiile fundamentale ale conduitei mo-
uile cretine: credina, curia, credin-

cioia etc. Ultima parte preia o serie de

idei din celelalte dou pri i le dezvolt

cu ajutorul unor simboluri i parabole.

Elementul principal al doctrinei Psto-

rului este pocina. Pocina este îne-

leas ca o schimbare radical a cugetului

omului, o lepdare i o purificare total

de toate inechitile anterioare, o intrare

în 'spaiul' lui Dumnezeu, o 'trire cu

Dumnezeu', posibil prin purificarea cu

lacrimi i prin neadugarea de pcate noi.

Astfel, credinciosul intr în dragostea lui

Dumnezeu (Asemnri 5, 1-4). Pocina
ne reînnoiete duhul i ne reintegreaz în

viaa neprihnit. Lucrul acesta se svâr-

ete prin Biseric, care se roag pentru

cei pctoi, care, purificai, justificai

reintr între zidurile ei. Exist o pocin
înainte de botez i care culmineaz cu

botezul i o a doua, care este permis i
dup botez. Prin aceasta. Herma su-

bliniaz caracterul universal al pocinei;

nici un pctos care se pociete, nu este

astfel exclus. Doar cei care nu se poc-
iesc vor fi exclui din Biseric. Iertarea

pcatelor nu permite îns recderea în

pcat. Pctosul trebuie s se îndrepte. In

acest context, Hermas subliniaz aspec-

tul psihologic al pocinei. Actul de cin-

nu este doar o simpl purificare, ci o

sfinire pozitiv asemenea celei produse

la botez prin lucrarea i primirea Duhului

Sfânt. Prin aceasta, Herma subliniaz ca-

racterul de tain al pocinei, asemenea

tainei botezului.

Unele puncte doctrinare sunt neclare în

Pstor, llerma nu folosete numele lui

lisus Hristos, nici apelativul de Domnul

cu referire la Mântuitorul, ci zice pur i
simplu *Fiu al lui Dumnezeu' pe care îl

identific cu Duhul Sfan. La el nu re-

gsim Treimea. Despre Biseric, el spu-

ne c a fost zidit înaintea tuturor i lu-

mea a fost creat pentru ea. Cât privete

Parusia, Herma crede c este aproape.
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Pstorul lui Herma s-a bucurat de mare

circulaie i stim, dup cum putem de-

duce din scrierile unor scriitori biseri-

ceti, ca Irineu*, Terul ian* sau Origen

care considerau c Herma a fost profet

inspirat i numrau aceast lucrare prin-

tre crile Noului Testament. Pastorul a

fost tradus în latin, etiopiana, copt i
medio-persan.

Funk, Patres Apostolici, I. p. 414-639: C
Bonnen A Papyrus Codex ofthe Shepherd of

Hermas (Similitudes 2-9) mth a Fragment of

the Mandates, University of Michigan

Studies, Humanistis Series 22, Ann Arbor,

1934; C. Taylor, The Shephers ofHermas, 2

voi., SPCK, London, 1903-1906; Hermas, Le

Pasteur, R. Joly. în SCli 53, reimpr. cu supli-

ment, Paris, 1968; I. Olariu, Scrierile P-
rinilor Apostolici. Caransebe, p. 95-150;

M. Pâslaru. Scrierile Prinilor Apostolici,

11. p. 51-176; D. Fecioru, PSB. r. p. 219-330;

L. Pernveden, The Concept ofthe Church in

the Shepherd of Hermas, Lund, 1966; I.

urubaru, Doctrina despre Biseric în 'Ps-

torul lui Herma', art. în Studii Teologice,

XIX, 1967, p. 432-445; S. Giet, Hermas et

Ies Pasteur,s\ Paris, 1962; G.F. Snyder, The

Shepherd of Hermas, Camden, 1968; I.

Reiling, Hermas and Christîan Proplwcy A

Study of the Eleventh Mandate. Leiden,

1973; A. Hilhorst, Semitismes et lurinistnes

dans le Pasteur d'Hermas. Nijmegen, 1976;

N. Brox, Der Hirt des Hermas, Gottingen,

1991; Tixeron», Patrologîe, p. 30-35; Alta-

ner-Stuiber. op. cit., p. 55-58; I. G. Coman,

Patrblogie, 1956, p. 43-46; Hermas, art. în

Cross, ODCC, p. 640-641 ; I.G. Coman, I, p.

173-188; Quasten, Patrology, I. p. 92-105; C.

Osiek, The Shepherd of Hermas. A Co-

mmentary, Fortress Press, 1999; P. Nautin,

Hermas '(Le Pasteur d% în DECA, I, p. 1 143-

1 !44; N. Brox, Hermas (Hirt des Hermas), în

LACL, p. 282-283 cu bibliografie.

Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos - Simbolistica lui

Hermes Trismegistos se inspir atât din

mitologia greceasc: Hermes, zeu al

inteligenei, patron al comerului, protec-

tor al hoilor, crainic al zeilor infernului,

cluz a sufletelor morilor, zeu al cl-
toriilor, intermediar între cer i pmânt,

cât i din cea egiptean: zeul Thoth, sub-

stitut al zeului suprem Ra, crainic, ilumi-

nator, judector luntric (contiin),

cluz, mijlocitor. Hermes Trismegistos

este, în consecin, zeul tetramorf, al

celor patru vânturi ale cerului i al celor

patru chipuri. Aceste atribute prezint un

sens dublu, ele întruchipeaz, în mod

obiectiv, totalitatea cunotinelor venite

din cele patru zri i de la toate nivelurile

existenei i nenumrate moduri de inter-

pretare i receptare a mesajului su. Sub

numele de hermetisnu se înelege totali-

tatea credinelor, a ideilor i a practicilor,

transmise în literatura hermetic. Cor-

pusui Iwrmetic cuprinde un ansamblu de

scurte tratate redactate între sec. III 1. d.

H. i III d. H. Ele se consider a fi trans-

mise de zeul grec Hermes, numit i Her-

mes Trismegistos. identificat cu zeul

egiptean Thoth. O tradiie ce vine din

epoca Ptolcmeilor relata c Thoth, pri-

mul Thoth, tria înainte de potop, al doi-

lea Hermes, Trismegistos, i-a urmat, apoi

fiul su Agathodemon i nepotul su Tat.

Aceste personaje sunt menionate în

tratatul Kore Kosmou. Tratatele se îm-

part, conform lui A.J. Festugiere. in dou
categorii, scrierile aparinând hermetis-

mului popular (astrologie, magie, tiine

oculte, alchimie) i literatura hermetic

savant, alctuit din 17 tratate. Inter-

ferene între cele dou tipuri de texte

exist, îns "interferenele nu ating un

caracter esenial i distincia între cele

dou este net. Singurul punct comun,

singura trstur care permite raportarea

acestor texte la hermetism este c ele se

prezint ca texte revelate de Hermes

Trismegistos' (A.J. Festugiere). în fapt.

considerate în extrema lor varietate.
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scrierile hermetice. scrise în limba

greac, reprezint o religie greco-egip-

tean eclectic care interpreta vechile

doctrine de la Memphis, Sad's. Hermo-
polis sau Teba. Elemente mitologice i
filosofice de tip „gnostic" fac parte din

spiritul epocii; dispreul fa de lume.

valoarea salvatoare a unei tiine primor-

diale revelate de un zeu i comunicat
sub semnul esoterismului. (F.F.)

Cea mai recent traducere: Herm&S Tris-

megiste, 1— 1 1, Corpus Hermeticum, Asclepius,

texte de A.D. Nock, trad. de AJ. Festugiere,

Paris, ed. 2-a, 1960; IIHV, Fragment*
extraits de Stobee. Fragments divers, text i
trad. de Festugiere pentru Stobee. text de

A.D. Nock i trad. AJ. Festugiere pentru

fragmente diferite. Paris, 1954; W. Scotti A.

S. Ferguson, editori. Hermetica, 4 voi.,

Oxford, 1924-1936; trad. rom.: Hermes
Mercurius Trismegistus, Filosoful hermetic,

Fragmente din Corpus Hermeticum, trad.

Dana Eliza Ghinea. Prefa, Remus Rus,

Editura Univers Enciclopedic, 1995; R.

Retzenstein, Poimandres. Studieri zur

griechisch-âgyptischen and fruhchristlichen

Literator* Leipzig, 1904 (retip. Stuttgart,

1966); A.J. Festugiere, La revelation

d'Hermes Trismegiste. I. L 'astrologie et Ies

sciences occtdtes. Paris, 1944: Idem, Le dieu

cosmique, Paris, 1949; Idem, Les doctrines

de l'me. Paris. 1953; Idem, Le Diev inconnu

et la gnose. Paris. 1954; G. van Moorsel, The

Mysteries of Hermes Trismegstos* Utrecht,

1955; A.J. Festugiere, Hermetisme et mys-

ticfite paienne. Paris, 1967; L. Delattre-S.

Govaerts-J. Denooz, Index du Corpus
Hermeticum, Roma, 1977; G. Fowden, The

Egyptian Hermes, Cambridge, 1986; G.

Filoramo, Hermetisme* în DECA. I. p. 1 144-

1146 cu bibliografie.

Hermias

Hermias, apologet cretin despre care nu

avem alte informaii decât c este autor

al unui tratat apologetic, intitulat: Luarea

în derâdere a'filosofilor profani sau Sati-

rizarea filosofilor profani. In cele zece

capitole ale acestui tratat Hermias abor-

deaz cu un sarcasm deosebit, încercând

s dovedeasc netemeinicia opiniilor

filosofilor pgâni privind natura sufletu-

lui i a principiilor fundamentale ale uni-

versului. Cu alte cuvinte c doctrinele

filosofice despre Dumnezeu, natur i
suflet se contrazic între ele. Se pare c
Hermias nu a fost filosof de vocaie, iar

informaiile sale sunt preluate din diverse

manuale sau compendii filosofice. Acest

tratat nu are un caracter didactic, ci unul

satiric. Cât privete data scrierii acestei

opere, nu exist unanimitate între spe-

cialiti. Au fost sugerate date cuprinse

între anii 200 pân la 600.

Migne, PG, 6, 1169-1180; J. C. Th. Otto,

Hermae philosophi irriso gentilrum

philosopharunh Corpus apologetarum chris-

tianorum saeculi secundi IX, 2-31; H. Diels,

Doxographi graeci. Berlin, 1929,649-656;

L. Alfonsi, Ermia filosofi), Brescia, 1947;

Tixeront, Patrologie, p. 62; Altaner-Stuiber,

op. cit., p. 78; I.G. Coman, Patrologie, 1956,

p. 60; Idem, I, p. 362-368; Quasten,

Patrology, I, p. 253; P. Siniscalco, Hermias9

în DECA. p. 1146; Hermias, Satire des

philosophes padens, Introduction, texte cri-

tique, notes, apendices et index par R.P.C.

Hanson, trad. în franc, de Denise Joussot,

SCh. nr. 388, Paris, 1993 cu bibliografie; M.
Skeb, OSB, Hermias, în LACL, p. 283.

Hermogene

Eretic cretin de la sfâritul sec. II i
începutul sec. III, care înva, printre

altele, c Dumnezeu a creat lumea nu din

nimic, ci dintr-o materie preexistent.

S-a nscut în Syria, dar a activat în

Cartagina. Dei primul gânditor cretin

care a scris împotriva lui Hermogen a

fost Teofil de Antiohia, întrucât lucrarea

acestuia s-a pierdut, detalii privind viaa
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i învtura pe care o profesa le avem de

la Tertullian*. Acesta a compus un întreg

tratat contra lui Hermogene, intitulat:

Contra Hermogenem. sursa principal de

informaii în legtur cu Hermogene, i

De cernu animae, lucrare pierdut, în

care dezbate teoriile acestuia referitoare

Ia originea sufletului. Dac în ceea ce

privete unicitatea lui Dumnezeu i hris-

tologia, se poate spune c Hermogene

este ortodox, în ceea ce privete lucrarea

de creaie, concepia sa despre univers,

este greit, întrucât afirm, urmând fi-

losofiei greceti, venicia i preexistenta

materiei. Dumnezeu fiind un demiurg, un

modelator al lumii. Hermogene postu-

leaz trei posibiliti: c Dumnezeu a

creat lumea din Sine, din nimic sau dintr-

o materie preexistent. In primul caz. ar

fi fost vorba de o emanaie, sau de divi-

zarea lui Dumnezeu, ceea ce e imposibil,

în al doilea caz, dac Dumnezeu ar fi

creat lumea din nimic, atunci înseamn

c tot ceea ce a creat Dumnezeu trebuia

s fie bun i prin urmare nu ar fi existat

rul, sau ca alt alternativc Dumnezeu

ar fi creat rul, ceea ce nu este posibil.

Trebuie deci ca materia s fi existat, iar

Dumnezeu s fi creat totul din aceast

materie preexistent, deoarece aa se

explic tot rul pe care îl vedem i trim,

cci rul nu izvorte din Dumnezeu, ci

dintr-o materie necreat. In plus, spune

el, Dumnezeu a fost întotdeauna St-

pânilor i, ca atare, trebuia s existe ceva

peste care el s stpâneasc. Cât privete

originea sufletului, acesta o leag tot de

materie i nu din suflarea lui Dumnezeu.

Aceast controvers a pus în circulaie

pentru prima dat cuvântul 'materialist'.

Trebuie îns s avem în vedere c acest

cuvânt nu are aceeai accepiune cu cea

din zilele noastre, mai ales c doctrina

despre hyle a lui Hermogene se deose-

bete de cea a materialitilor contempo-

rani nou. Hermogene susine c materia

era infinit i refuz s-i atribuie califica-

tive. El spune doar c se afla într-o stare

de indeterminare i de micare turbulen-

t permanent, aidoma apei care fierbe

într-un vas; c nu era nici bun i nici

rea. Dac ar fi fost bun, nu ar fi avut

nevoie de Dumnezeu pentru a o modela,

iar dac ar fi fost rea, nu ar fi putut fi

orânduit. Nu a fost nici material,

deoarece micarea nu este material, i
nici nematerial, deoarece din ea au fost

create lucrurile materiaje. Dumnezeu nu

se identific cu materia i nici nu se afl

în ea dup cum mierea se afl în fagure.

Creaia a avut loc pur i simplu prin

artarea i apropierea lui Dumnezeu, aa
cum frumuseea afecteaz mintea prin

vederea ei. sau aa cum un magnet cau-

zeaz micarea prin simpla apropiere.

Apropierea lui Dumnezeu a fcut ca o

parte din materie s devin /cosmos, îns

o parte a rmas nesupus, iar aceasta este

originea rului.

Tertullian, Contra Hermogenem. în A.

Kroymann, CSEL, 47, 1906, p. 126-176: G.

Salmon, Hermogenes, art. în Smith-Wace,

III. p. 1-3; A. Orbe» Hacia la primera de ia

procesion del Verbo, Estudios Valentinianos,

I. Roma, 1958, p. 270-280; K. Greschat,

Ape!Ies imd Hermogenes. Zwei theologische

Lehre des zweiten Jahrhimderts. tez de doc-

torat, MUnster, 1997; Altaner-Stuiber, 1980,

p. 76, 155; E. Prinzivalli, Hermogene, în

DECA, I, p. 1147; C. Markschies. Hermo-

genes, în LACL, p. 283-284 cu bibliografie.

Hetto

Hetto (Hatto, Haido, Haito, Ahyto,

Heito, Otho), episcop de Basle. S-a ns-

cut în anul 763, într-o familie aristocrat.

La vârsta de cinci ani este trimis la m-
nstirea Reichenau (Augia) spre a fi edu-

cat. El crete aici i tot aici îmbrieaz
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viaa monahal. Se impune prin cultura

sa deosebit i prin spiritul su disci-

plinat. Carol cel Mare, auzind despre el,

îl numete episcop de Basle în 805, ca

urma al lui Waldo. în 81 1 isclete, îm-

preun cu ali prelai, testamentul lui

Carol. Face parte din delegaia trimis de
Carol la împratul Nichifor, pentru a

încheia un tratat de pace. Tratatul a fost

încheiat cu urmaul acestuia, Mihail,

întrucât Nichifor s-a îmbolnvit i a de-

cedat subit. în 816, construiete o bise-

ric în Reichenau, pe care o închin Sf.

Mria. Boala de care a început s sufere

în anul 822/3, îl determin s prseasc
funcia episcopal i s se retrag (a

mnstirea de metanie, unde a trit pân
în 836, ca simplu clugr. Hetto a scris

câteva lucrri: Hodoeporicum, în care a

relatat cltoria la Constantinopol i
evenimentele care s-au derulat cu acea

ocazie. Lucrarea s-a pierdut. El a mai
compus o serie de reguli sau statute

menite s fie un ghid pentru viaa duhov-
niceasc din dioceza sa. Lucrarea este

împrit în 25 de mici capitole i arunc
o lumin edificatoare asupra vieii reli-

gioase în Biserica german din acea

vreme. In 823 consemneaz Viziunea pe

care Wetinus, un clugr din Reichenau,

a avut-o cu trei zile înainte de decesul

su. Coninutul acestei Viziuni antici-

peaz întrucâtva pe Dante. Relatarea a

avut un impact deosebit de mare la acea

vreme, ceea ce l-a determinat pe Wala-
fridus Strabo s o transpun în versuri. S-a

mai pstrat o scrisoare a istoricului

Theganus ctre Hetto, un fragment dintr-o

alt scrisoare a lui Fritharius, episcop de

Toul, i o carta a lui Ludovic cel Pios în

favoarea numirii lui Hetto ca abate al

mnstirii Reichenau.

Migne, PL, 208, 974; idem. 105, 763; 767 i
771; idem, 114, 1065; Rettberg, Kirchen-

geschichte Deutschiands, II, 93; S.A.B,

Hetto, art. în Smith-Wace, III, p. 13-14.

Hexaemeron

Hexaemeron sau lucrarea de creare a
lumii în ase zile, aa cum o gsim de-

scris în cartea Facerii cap. 1 . Pe lâng
aceast referire termenul de Hexaemeron
definete acele comentarii patristice care

abordeaz referatul biblic al creaiei i
alte scrieri legate de aceast tem a
creaiei în ase zile care formeaz un gen
literar distinct atât în Apusul, cât i în

Rsritul cretin. Termenul în sine, o tran-

scriere a cuvântului grecesc: E^afi(xepov,

este întâlnit la Philon* din Alexandria,

iar în tradiia cretin la Chirii* de Ieru-

salim, Teofil* de Antiohia, Ipolit* Ro-
manul, Mctodiu* de Olimp, Origen*,

Vasiie* cel Mare i Ambrozie*. Comen-
tariile lui Origen i Ipolit s-au pierdut, iar

cele ale lui Vasiie cel Mare i Ambrozie,

fiecare în câte nou omilii, au supra-

vieuit. Cel dintâi scriitor cretin care a

folosit acest termen a fost, se pare, Teofil

de Antiohia (a decedat dup 181). îns
cel care i-a dat consisten cu adevrat a

fost Sf. Vasiie cel Mare. El respinge teo-

riile cosmologice pgâne, ca fiind con-

tradictorii i prezint o cosmologie cre-
tin bazat pe referatul biblic din Facere.

Universul nu este venic, îns are un

scop moral. Preocupat s dezvluie rolul

activ al lui Dumnezeu în creaie, Vasiie

respinge interpretarea alegoric, pre-

luând datele tiinifice ale vremii sale, i
prezentând elementele i frumuseea lu-

mii în mod literal. Filosofia, evident

eclectic, i tiina lui influenat de

Aristotel, Platon i Poseidonius. Omiliile

Sf. Vasiie au avut un impact imediat în

literatura vremii. Sf. Grigorie de Nyssa le

continu cu tratatele sale Despre crearea

omului, care este o abordare antropolo-
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gicâ a creaiei omului i Explicaie

apologetica la Hexaemeron. care conti-

nu pe linia Sf. Vasiie, respingând alego-

ria, în sfera cretinismului ortodox orien-

tal, îi întâlnim pe Teodor* de Mopsuestia

i Severîan* de Gabala. Tema Hexae-

ineronului o întâlnim i în poezia bizan-

tin, în poemul iambic Hexaemeron al lui

George de Pisida. In Apus, ideea este

folosit de Ambrozie, iar în Africa de

Eustatie Africanul. Hexaemeronul Sf.

Vasiie a fost tradus în slavona biseri-

ceasc de loan Exarhul. în perioada me-

dieval influena lui se resimte la Robert

Grosseteste (Hexaemeron scris în jurul

anului 1232/3).

Migne, PG 92, 1383-1424; Home/ies sur

I'Hexaemeron2, ed. S. Giet. Paris, 1968. cu

trad. în france2; DTC, 6, 2325-2354; S.

Zincone, Hexaemeron, în DECA, I. p. 1151:

R.W. Southern. Robert Grosseteste, Oxford,

1966, p. 204-210; Cross. Hexaemeron, în

ODCC, p. 645; F.E. Robbins, The Hexae-

meral Literature, Chicago, 1912.

Hexapla

Hexapla (în gr. e^a7cX,â), lucrare deo-

sebit de elaborat, realizat de Origen,

care prezenta în coloane paralele diverse

versiuni ale Vechiului Testament. Prima

coloan cuprindea textul ebraic, a doua,

textul ebraic transliterat în caractere

greceti, iar celelalte patru, cele patru

versiuni în greac: Aquila. Symmachus,

Septuaginta (text revizuit cu semne cri-

tice) i Teodotion. Aceast mrea oper

a fost început la Alexandria în 231 i

încheiat la Cezareea în 245. Printr-o

combinaie de asteriscuri, Origen a adap-

tat Septuaginta (LXX) la textul ebraic al

Vechiului Testament. Aceast versiune a

fost tradus parial de Fer. Ieronim* în

latin i apoi în întregime în limba siriac

(siro-hexapla), cu notie marginale împru-

mutate din diveri traductori. Tra-

ducerile lui Aquila i Symmachus repre-

zint tradiia ebraic rabinic. Din

Hexapla s-au pstrat doar fragmente.

Eusebiu*, Ieronim i ali Prini vorbesc

despre faptul c cele patru versiuni în

greac ar ti existat într-o ediie separat,

numit: Tetrapla.

F. Field, Origenis Hexaplorum quae super-

sunt, 2 voi. Oxford, 1867-1875; C, Taylor,

Hebrew-Greek Cairo Genizah Palimpsests,

Cambridge, 1900; G. Mercati, ed., Psalterii

Hexap/i Retiguiae, Cetatea Vatican, 1958; C.

Taylor, Hexapla, în Smith-Wace, III, p. 14-

23; Cross. Hexapla, în ODCC, p. 645; P.

Nautin, Qrigene, Paris, ]977; M. Caloz,

tinde sur la LXX origenienne du psauiier,

Fribourg, 1978; J. Gribomont, Hexaples. în

DECA. I,p. 1151.

Hieracas de Leontopolis

Hieracas de Leontopolis. tritor i scri-

itor egiptean de la sfâritul sec. 111 i
începutul sec. IV. Informaiile în legtur

cu Hieracas ne-au parvenit aproape în

întregime prin intermediul lui Epifanie*.

De la el aflm c Hieracas a fost contem-

poran cu episcopul egiptean Meletie i cu

Petru al Alexandriei i c a trit în timpul

persecuiei diocleiene. 1 lieracas a trit la

Leontopolis, unde ducea o via de real

abstinen, impunându-se în acelai timp

i prin vasta sa cultur, fiind cunosctor

al literaturii i tiinei greceti i egip-

tene, în medicin, astronomie i chiar

magie. A practicat arta caligrafiei pân la

adânci btrânee. A decedat la vârsta de

90 de ani. Epifanie ne mai spune c el a

scris o serie de lucrri în greac i în

copt, în care a explicat Scripturile, i c
a compus cântri bisericeti. Totodat, el

critic diverse aspecte ale învturilor

propuse de Hieracas, ca fiind necon-
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forme cu tradiia Bisericii, el fiind, în

realitate. în conflict cu Biserica oficial.

Epifanie, Panariun 67; G. Salmon. Hieracas,

art. în Smith-Wace, III. p. 24-25; R Nautin,

Ecote praîique des flautes Etudes, \^me sec-

tion. Atmuaire, t. 84, 1975-1976. p. 312-314;

R.P.C. Hanson. The Searchfor the Chrisfian

Doctrine o/GoA Edinburgh, 1 9&8, p. 7, 479;

T. B5hm, Die Christologie des Arius, St.

Outtilien, 1 99 I. p. 40; R Nautin, Hieracas de

Leontopolis, în DECA, 1, p. 1 152; T. BOhm,
Hieracas von Leoniopolrs, în LACL, p. 286.

Hilarianus, Quintus Julius

Hilarianus, Quintus Julius, scriitor latin

mi lenari st de la sfâritul sec. IV i
începutul sec. V. De la el au rmas dou
tratate, scrise la cererea prietenilor si,

unul referitor la data serbrii Sf. Pati, iar

altul despre sfâritul lumii. Primul tratat,

intitulat. Exposiium de Die Paschale et

Mensis, pierdut dar redescoperit i publi-

cat în sec. XVIII, cunoscut i ca De
ratione Paschae, încearc s fixeze data

Patilor în funcie de calendarul lunar.

Tratatul nu cuprinde calculul pascal pro-

priu-zis. Cel de al doilea tratat: Chrono-

fogia sive LibeJIus de Mundi Duratione

dezbate începutul sfâritului lumii. El

socotete 5530 de ani de la crearea lumii

i pân la Patimile Mântuitorului i,

acordându-i lumii doar 6000 de ani de

existen, fixeaz sfâritul ei i. deci, cea

de a doua venire lui Hristos, la anul 498,

când se va instaura împria de o mie de

ani. Se pare c Hilarianus a fost desti-

natarul micului tratat De ratione puschalu

scris de Agriustia, scriitor african, care a

calculat i el data Patilor (Loi).

Migne. PL, 13, 1097-1 114; CPL, 2279-2280;

C. Frick, Cronica Minora, I, Leipzig, 1892.

p. 153-174: W.M. Sinclair i J. Gammack.
Hilarianus (1) Quintus Julius, art. în Smith-

Wace. III. p. 52: P. de Labriolle, His/oire de

la Litterature latine chretienne, I, Paris,

1947. p. 437-438; Altaner-Stuiber, 1980, p.

230; V. Loi, Hilarianus {Quintus Julius), în

DECA, I,p. 1158-1159.

Himerius

Himerius (Eumerius sau Comerius),

(sec. IV). episcop de Tarragon, autor al

unei scrisori adresate papii Damasus, ri-

dicând o serie de probleme de ordin dis-

ciplinar, întrucât scrisoarea a sosit dup
moartea papii Damasus, urmaul acestu-

ia. Siriciu îi rspunde dup anul 385.

Rspunsul lui Siriciu constituie cel dintâi

edict (decretai) papal, pstrat în Colecia

canonic hispanic. El conine reguli pri-

vind botezul pgânilor, al arienilor, cum
s se svâreasc botezul i când. De ase-

menea, sunt fixate o serie de reguli pri-

vind celibatul preoilor i al clugrilor,

vârsta canonic pentru hirotonie, norme

pentru spovedanie etc. Siriciu îl însr-

cineaz pe Himerius s-l aduc la cuno-
tina nu numai a episcopilor din provin-

cia Tarrasconensis, ci i tuturor episcopi-

lor din celelalte provincii: Carthagi-

nensis, Baetica, Lusitania i Gallicia.

Migne. PL 13. 1131-1147; 56. 554-562; 84,

629-638; M.A. Ward. Himerius <l), art. în

Smith-Wace. III. p. 83-84; A.C. Vega, El

Primado romano y la Iglesia espanoia en Jos

siete prhneros sig/os. El Escorial, 1941, 31-

38; J. Orlandis. D. Ramos-Lisson, Die Syrto-

den aitf Iberischen Halbinsel, Paderborn,

1981; M. Diazy Diaz, Himerius, în DECA, l,

p. 1159- 1160; E. Reichert, Himerius von

Tarragona, în LACL, p. 296.

Hincmar

Hincmar (aprox. 802-882), a fost arhi-

episcop de Reims (845-882). teolog i
canonist. S-a nscut în nordul Franei i a

studiat la mnstirea St. Denis, sub
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îndrumarea stareului Hilduin, pe care îl

însoete, în 822, la curtea lui Ludovic

cel Pios. în 834, intr oficial în slujba

împratului, iar dup moartea acestuia se

altur lui Carol Pleuvul, devenind

susintorul acestuia, ceea ce i-a atras

dumnia împratului Lothair I. Ca rs-

plat, împratul îl numete administrator

peste mnstirile din Compiegne i Saint

Germer-de-Flay. în 845 este numit arhi-

episcop de Reims. în aceast calitate, el

reorganizeaz dioceza. Permanentele

friciuni cu regele Lothair, l-au determi-

nat pe rege s încerce înlturarea lui

Hincmar din scaun. Sinodul de la Soi-

sson, din 853, se declar în favoarea

arhiepiscopului, deciziile sinodului fiind

ratificate de papa Benedict III în 855.

Tensiunile cu familia imperial se extind,

dup ce Lothair II, regele din Lorraine, al

doilea fiu al lui Lothair I, a divorat de

soia sa, Teutberga. Hincmar scrie un

scurt tratat, De divortio Lotharii et

Teutbergae, în care respinge divorul i îi

condamn pe episcopii care l-au aprobat.

Apoi îl depune pe Rothad, numit de

Lothair II episcop de Soisson, hotrârea

lui nefiind aprobat de papa Nicolae I.

Totui, el izbutete s-l depun pe Hinc-

mar de Laon, nepotul su, care a refuzat

s-i recunoasc autoritatea. Dup moar-

tea lui Lothair (869), e! sprijin venirea

la tron a lui Carol Pleuvul, pe care îl

încoroneaz personal, împotriva voinei

Papii. în 876, când papa numete un

vicar apostolic pentru Germania i Galia,

el protesteaz din nou, pe motiv c aces-

ta a svârit un act de imixtiune în pro-

pria lui jurisdicie, înclcându-i drep-

turile mitropolitane. S-a stins din via la

Epernay în 882.

Hincmar nu a fost un teolog speculativ.

Cu toate acestea, el joac un rol impor-

tant în disputa cu monahul Gottschalk*,

condamnat pentru concepiile sale pre-

destinaioniste. In 849-850, Hincmar

scrie Ad reclusos et simplices, o respin-

gere a ideilor lui Gottschalk. Acest tratat

este îns analizat i respins de

Ratramnus* de Corbie. Hincmar caut

sprijin printre prietenii si, îns, în zadar.

John Scotus Erigena* îi vine în ajutor,

scriind lucrarea De Divina Praedesti-

natione, care a stârnit un val de indignare

împotriva autorului i a lui Hincmar.

Controversa a fost adus în faa sinodului

de la Quiercy (853), care hotrte în

favoarea arhiepiscopului. Dup doi ani.

sinodul de la Valence (855) se declar

împotriva lui Hincmar, care scrie, in

aprarea sa, tratatul De Praedestinatione

Dei et Libero Arbitrio, în care argu-

menteaz, pe temeiuri scripturistice i
patristice, c dac cei ri sunt predesti-

nai de ctre Dumnezeu la pedepsele

iadului, înseamn c Dumnezeu este

autor al pcatului. Cele dou partide se

reconciliaz abia în 860, la sinodul de la

Thuzey. Hincmar a fost un foarte bun

cunosctor al dreptului canonic. Acest

lucru poate fi dedus nu numai din De

Divortio Lotharii, ci i din De Jure me-

îropolitanorum i Lex Salica; nu se tie

cu certitudine dac aceast ultim lucrare

îi aparine.

Scrierile lui Hincmar sunt împrite dup
cum umeaz: canonice (Opusculum LV
Capitulorum); pastorale (Capitula syno-

dica)\ istorice (Annales Bertiniani, 861-

882; Via s. Remigii); politice (De ordine

palatii; De instructione regia); dogmati-

ce (De una et non trina deitate; lucrrile

despre predestinaie); morale (De ca-

vendis viiiis) i filosofice (De diversa

animae ratione). La acestea se adaug
corespondena sa deosebit de interesant

i o serie de poeme.

Migne, PL 125-126; Poemele în L. Traube,

MGH, Poetae, III, 1896, p. 406-420; scriso-

rile în MGH, Epistolae, VIII, 1939; Annales
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Bertiniani, 867-882 A.D., ed. R. Rau în

Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte

2, Berlin. 1958, p. 104-286; H. Schrors,

Hmkmar, Erzbischof von Reims, Freiburg,

1884; J.M. Wallace-Hadrill. Archbishop

Hincmar andthe Authorship ofLex Salica, în

Revue cfhistoire du droit. XXI, 1953. p. 1-29,

revizuit în The Long-Haired Kings and other

Studies in Frankish History, 1962, p. 95-120;

J, Dcvisse. Hincmar et la hi. Dakar, 1962;

E.S. Duckett. Caroiingian Portraits: A Stady

in the Ninth Century\ Ann Arbor, 1962, p.

202-264; Cross, Hincmar, în ODCC, p. 651;

H.G. Beck, Hincmar of Reims, in C£, 6, p.

1122-1123, cu bibliografie.

I lispana Collectio

Hispana Collectio (lsidoriana) este cea

mai extins i mai important colecie

canonic din primele zece secole. Ea

conine legislaia tradiional pe care o

prezint în dou pri: canoanele sino-

dale i decretaliile papale. Decretaliile

papale sunt invariabil aproape aceleai,

adic 103, de la papa Damasus* (366-

384) i pân la Grigorie* 1 (m. 604). Ca-

noanele sinodale sunt prezentate în trei

versiuni: a. isidorianâ. pân la sinodul IV

de la Toledo (633): b. ervigian, pân la

sinodul XII de la Toledo (685) i vulgata,

pân la sinodul XVIII de la Toledo (694).

Versiunea Hispana, cea mai lung,

cuprinde II sinoade greceti, 8_sinoade

africane, 17 sinoade franceze i 30

sinoade spaniole, prezentând în ordine

cronologic strict sinoadele din fiecare

ora. Cea mai veche versiune (633-635)

a acestei colecii dateaz din perioada

isidorian, dei exist motive care o

plaseaz înainte de anul 600, în epoca

leandrin. Controversa legat de autorul

coleciei, dac a fost sau nu Isidor* de

Sevilla, dateaz de la mijlocul sec. al

XVl-lea. Manuscrisele medievale nu i-au

atribuit niciodat aceast colecie lui

Isidor, îns îi atribuie 'Decretaliile false',

pornind de la prefaa scris de Isidorus

Mercator. Este posibil ca cele trei versiuni,

isidorian, ervigian i vulgata, s fi fost

scrise de ierarhi sau sub supravegherea

nemijlocit a acestora, i au fost folosite

timp de aproape 500 de ani. pân la

reforma gregorian. Hispana Collectio a

aprut pentru prima dat în Galia, la

începutul sec. VIII, devenind cu repezi-

ciune codul Bisericii de Apus. De autori-

tatea acestei colecii s-a fcut uz pentru a

se justifica cea mai mare fraud din isto-

ria dreptului canonic, i anume, 'De-

cretaliile false'.

Migne, PL 84; F. Maasen, Geschichte der

Quellen and der LHeratur des canonischen

Rechts im Ahendlande bis zum Ausgange des

Mitteiahers, 1, 1870, p. 667-716; C. Garda

Goldâraz, SJ, El Codice Lucense de la

Coleccion Canonica Hispana, Biblioteca de

la Escuela Espahola de Historia y Arqueo-

logia en Roma, X-XII, Roma, 1954 (este o

reconstituire a manuscrisului Lugo, despre

care se crede c a fost cel mai complet, dar

care a fost distrus de foc în 1671); P. Four-

nier-G. Le Bras, Histoire des collections

canoniqnes en Occident, I. 1931, p. 68-70.

100-106; J. Madoz. San Isidoro de Sevilla,

Madrid, l%0: Altaner-Stuiber, 1980, p. 252,

cu bibliografie; Cross, Hispana Canons, în

ODCC, p. 653; G. Martinez Diez, Hispana

Collection (lsidoriana), în CE, 7, p. I, cu bi-

bliografie.

Hispana Versio

Colecie de canoane redactat la Roma
între anii 419-451. In Africa, aceast co-

lecie poart numele de Corpus canonwn

Africanum. Ne sunt cunoscute trei ver-

siuni ale acestui document: Antiqua ori-

ginalis, care cuprinde canoanele de la

Niceea, cu excepia ultimului canon, de

la Ancyra, Neocezareea, Gangra, Antio-

hia, Laodiceea, precum i cele de la
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Sardica, Constaninopol i sinodul afri-

can din 419, care s-a pstrat în coleciile

de la Freising i Wiirzburg. Vulgata con-

inând canoanele de la Niceea, Ancyra,

Neocezareea i Gangra, i pstrat în

coleciile St. Blaise, St. Maurus i Ques-

neliana. Cea de a treia versiune, Isido-

riana-gallica. având acelai coninut cu

prima versiune menionat aici, se ps-

treaz în coleciile galice. Se crede c
Hispana Versio este în realitatea opera

lui Dionisie Exiguul.

F. Maasen, Geschichte der Quellen und der

Literatur des cananischen Rechts im Abend-

lunde bis zum Ausgange des Mittelalters, I,

1870, p. 924-938; W.M. Peitz, Dionysius

Exiguus-Studien, Berlin, 1960; W. Wurm,
Studieri und Texte zur Dekretaiensammlung

des Dionysius Exiguus, Bonn, 1939; C.

Vogel, Hispana Versio, în CE, 7, p. 1-2.

Historia Acephala

Denumire dat unui document scurt care

descrie istoria zbuciumat a lui Ata-

nasie*. Aceast istorie a fost scris Ia

Alexandria, se pare, înainte de moartea

episcopului Atanasie în 373, fiind adus
la zi dup aceea. Relatrile încep cu anul

342 i fac uz de documentele vremii ps-
trate în arhivele Patriarhiei de la Alexan-

dria. Se fac referiri, din când în când, i
la Pavel de Constantinopol. Historia

acephala s-a pstrat doar în traducere la-

tin în Codex Veronensis LX, scris cu

caractere unciale în sec. VIII. Numele
i-a fost dat de primul editor, Scipione

Maffei, în 1 738. Sozomen* a cunoscut i
a folosit acest document în propria lui

Istorie bisericeasc.

Migne, PG 26, 1443-1450; Histoire

<Acephate> et Index Syriaque des Lettres

festales d'Alhanase d'Alexandrie, Intro-

duction, texte critique, traduction et notes par

Annik Martin avec la coliaboration pour

I'âdition el la traduction du texte syriaque de

MicheIineAlbert,SCh3l7, Paris, 1985; C.H.

Turner, Ecclesiae Occidentalis monumenta

iuris antiquissima 1.2, Oxonii, 1913. p. 663-

671; W.E. Crum, W. Riedel, The Canons of
Athanasius of Alexandria. The Arabic and

Coptic Versions, edited and tramlated, with

introduciion, notes and appendices, London,

1904; H. Fromen, Athanasii Historia

Acephala. Miinster, 1914; E. Schwartz, Die

Quellen des Kirchenhistorikers Sozomenus,

Berlin, 191 1, p. 102 i urm.; F.L. Cross. The

Study ofSt. Athanasius. Oxford, 1945. Pentru

bibliografie în: SCh 3 17, p. 127-134.

Historia monachorum

Historia monachorum reprezint de-

scrierea unei vizite pe care a facut-o, în

394. un diacon, în fruntea unui grup de

laici. Sfinilor Prini din Deertul egip-

tean. Relatarea a fost fcut în faa comu-

nitii monahale de pe Muntele Msli-

nilor din Ierusalim, unde se aflau Sf.

Melania cea Btrân i Rufin*. Rufin tra-

duce aceast istorie din greac în latin

în 404, iar Ieronim* i-o atribuie în mod
eronat. Versiunea latin este neglijent

redactat, iar versiunile orientale ateap-

t s fie studiate. Numrul capitolelor va-

riaz de la un manuscris la altul. în ge-

neral, ele sunt în numr de 26. Adeseori,

Historia monachorum este anexat Isto-

riei lausiace a lui Paladiu*, care prezint

aceleai aspecte. Documentul prezint

diferite minuni, faptele alese ale prin-

ilor din deert, i strdaniile ascetice ale

acestora.

A.J. Festugiere, Historia monachorum in

Aeg}'pto, Bruxelles, 1961; idem, Les moines

d'Orient IV/l, Paris, 1964 (ediia Bruxelles,

1971 reunete aceste dou volume i cu-

prinde un indice); R. Reitzcnstein, Historia

monachorum und Historia Lausiaca, Gottin-

gen, 1916; J. Gribomont, Historia monacho-

rum, în DECA, I, p. 1176-1177; M. Skeb,
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OSB, Historia monochorum in Aegypto* în

LACL, p. 299, cu bibliografie.

Honorat Antoninus

Honorat Antoninus a fost episcop de

Constantina în Africa i autor al unei

epistole ctre Arcadiu, Epistula cohorta-

torta, scris în jurul anului 437. Arcadiu,

cretin din Spania, se afla exilaî pentru

motive religioase. Honorat îi adreseaz

aceast epistol de încurajare i întrire

în credin i chiar în faa martirajului.

Epistola are i un aspect doctrinar, de-

oarece, pe lâng referirile scripturistice,

el prezint i relaia dintre Tatl i Fiul în

cadrul Treimii. Episcopatul lui Honorat a

acoperit i perioada persecuiilor lui

Genseric, când acesta tindea s înlo-

cuiasc credina ortodoxa cu cea arian,

împrtit de vandali.

Migne, PL, 50, 567-570; CPL 426; Ghe-

nadie, Vir. ill., 95; T. Ruinart, Historia perse-

cutionis Vandalicay Paris, 1699, p. 433-439;

A. Pollastri, Honorat Antonin. în DECA, I, p.

1191; B. Windau, Honoratus Antoninus* în

LACL, p. 300.

Honorat de Arles

Honorat de Arles (350/365-429), arhi-

episcop de Arles. S-a nscut în Galia bel-

gian. Dup botez, renun la plcerile

lumii i pleac într-un pelerinaj la

locurile sfinte din Grecia, Egipt i Siria,

împreun cu Venantius. fratele su, pe

care l-a convertit la cretinism. Fratele

su decedeaz în Grecia, iar Honorat se

întoarce în Galia i se stabilete pe insu-

la Lerins, care astzi îi poart numele.

Sub influena Sf. loan Cassian*, care i-a

dedicat Convorbirile II i 17, el pune

aici temeliile unei mnstiri care, prin

faima ei de centru cultural i spiritual, va

atrage mari personaliti: Salvianus*,

Lupus, Eucheriu* i Ilarie*. Ajunge epis-

cop de Arles, dup decesul lui Eulalius,

în 428. Ca episcop, întemeiaz o nou
mnstire pe Ron. care va deveni fai-

moas datorit unuia dintre urmaii si,

Caesar* de Arles. Se stinge din via în

jurul anului 429/430.

Nu s-a pstrat nimic din scrierile sale, i
anume, din corespondena sa i regula

monahal. A fost considerat pentru o

vreme, autor al Simbolului de credin
atanasian (A. E. Bum).

Migne, PL, 50, 1249-1272 (Sf. Ilarie, Sermo

de Vita S! Hon orali)'. Hilarii, Sermo de Vita

Honorati, ed. S.Cavallin, Lund, 1952; Hilaire

d* Arles, Vie de S, Honorat. M.D. Valentin,

SCh 235, Paris, 1977; M. Labrousse, Saint

Honorat, Belefontaine. 1995; B. Munke, Die

Vita S. Honorati nach drei Handschriften

herasugegeben, Zeitschrift flir Romanische

Philologie Beiheft, Malle, 1911; A.C. Coo-

per-Marsdin, The History of the hlands of

Lerins, Caitibridge, 1913, p. 128-136; S.

Pricoco, L'isola dei sânii. II cenobio de

Lerino e le origini dei monachesimo gallîco,

Roma, 1978; A.E. Burn, The Athanasian

Creed and its Early Conimentaries, Cam-
bridge Texts and Studies, IV, 1. 1896, în spe-

cial cap. III; R.T. Smith, Honoratus (10), art.

în Smith- Wace, III, p. 138; Cross, Hono-
ratus, art. în ODCC, p. 663; Tixeront, Pa-

trologie, p. 364; Cayr6, II, p. 157; Quasten,

Patrology, IV, P-
511-512; S. Pricoco,

Honorat de Lerins ei d'Arles, în DECA, p.

1192, cu bibliografie; C. Kasper, Honoratus

van Arles, în LACL, p. 300.

Honorat de Marsillia •

Honorat de Marsillia (sec.V), episcop de

Marsillia, predicator de excepie, fost

ucenic al Sf. Ilarie* de Arles i autorul

biografiei acestuia: Vita sandi Hilarii.

Ghenadie*. de Ia care avem informaii

despre Honorat, nu ne d alte detalii cu
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privire Ia viaa i activitatea lui. tim
doar c el s-a impus prin credina, viaa

sa de excepie i cunotinele sale scrip-

turistice. A studiat la mnstirea Lerini,

fondat de Honorat* de Arles. Se pare c
a fost ales episcop în jurul anului 475. în

Viaa lui Ilarie, el a pstrat regulele i
retorica clasic, fr tendine partizane i
exagerri literare. El a mai scris i alte

biografii de sfini, îns toate s-au pierdut.

Nici predicile sale nu s-au pstrat.

Migne, PL, 50. 1219-1246; CPL, 506; BHL
3882; Ghenadie, Vlrorum illustrium Cata-

logits. 99. 101; M. Corti. Studi sulla latinita

merovingia in testi agiografici minori,

Messina-Milano, 1939; S. Cavallin, Vitae S,

Honorat i el Hilarii. Lund. 1952; B. Kolon,

Die Vita S. Hilarii Arelatensîs. Eine eido-

graphische Studie. Paderborn, 1925; R.S. G,

Honoratus (14), ari. în Smith-Wace, III, p.

138-139; Altaner-Stuiber, 1980, p. 455;

H.G.J. Beck. Honoratus ofArles. 5/., în CE,

7, p. 123; S. Pricoco, Honorat de Marseille,

în DECA, I, p. 1192; C. Kasper, Honoratus

von MarseUIe, în LACL, p. 300-301.

Honorius I

S-a nscut în Campania, fiind fiul consu-

lului Petronius. Ii urmeaz în scaunul

Romei lui Bonifaciu V (m. 625). Liber

pontificales furnizeaz informaii privind

mai ales activitatea sa. i mai puine date

despre viaa sa. Se pare c el nu a fost

confirmat în scaunul papal de ctre împ-
ratul bizantin, ci de ctre exarhul din Ra-

venna. Pe lâng activitatea administra-

tivi», deosebit de bogat, el s-a angajat în

reorganizarea aezmintelor bisericeti,

fcând mari cheltuieli în acest sens. i-a

transformat propria locuin în lca m-
nstiresc. Aidoma predecesorului su,

Sf Grigorie* cel Mare, el s-a interesat

îndeaproape de convertirea la cretinism

a anglo-saxonilor, meninând relaii

strânse cu episcopii locului, cât i cu re-

gele Edwin de Northumbria, pe care îl

felicit cu ocazia primirii botezului cre-

tin în 627. Beda Venerabilul ne infor-

meaz c Honoriu a cerut cretinilor celi

s abandoneze practica lor de a calcula

Sf. Pati i s o adopte pe cea roman.
Paralel, se angajeaz în viaa politic din

Italia, izbutind s pun capt schismei pa-

triarhilor de Aquileia-Grado, perpetuat

de Fortunatus, pe care îl depune cu aju-

torul exarhului de la Ravenna. In acelai

timp, Honoriu se angajeaz i în contro-

versa monotelit. Nefiind un teolog de

marc, intervenia pe care o face nu este

conform cu teologia ortodox tradiio-

nal. Greelile doctrinare fcute de el au

fost folosite mai târziu ca argument îm-

potriva infailibilitii papale. In rspun-

sul pe care îl d epistolei Patriarhului

Serghie al Constantinopolului, Honoriu

citeaz formula hristologic calcedo-

nian care afirm cele dou naturi ale lui

Hristos, îns deduce din unitatea celor

dou naturi existena unei singure voine

în Hristos, excluzând posibilitatea unei

voine umane. El moare în 638, an în

care a fost promulgat Ecthesis<\\, docu-

ment monotelit, care face uz de formula

lui Honorius 'o singur voin*. El este

condamnat pentru erezie de sinodul de la

Constantinopol din 681. în evui mediu,

condamnarea a fost dat uitrii. In sec.

XV a fost rediscutat cu ocazia negocie-

rilor dintre catolici i ortodoci, iar mai

apoi în sec. XVII i XVIII în contextul

controverselor galicane. In cele din urm,

lema a fost abordat înainte de promul-

garea dogmei infailibilitii papale în

1 870. Catolicii resping autenticitatea scri-

sorii lui Honoriu ctre Sergiu, încercând

s susin, în pofida textului scrisorii, c
nu este vorba de o eroare doctrinar, ci

doar de o expresie imprudent, grav,

care ar putea justifica condamnarea lui
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de ctre un sinod ecumenic. In justifica-

rea papii Honoriu trebuie s se in cont

i de corespondena ulterioar cu Patriar-

hul otron ie al Ierusalimului, care îi atra-

ge atenia asupra erorii teologice, îns
papa nu realizeaz consecinele doc-

trinare, meninîndu-i punctul de vedere.

Migne. PL 80, 463-494, 601-607; J.J.I. von

DGlIinger. Die Papstfabeln des Mittelalters,

1863, p. 131-153; C.J. Hefele. Causa Ho-

norii Papae, Napoli. 1870: J. Chapman, The

Condemnation of Pope Honorius, în Dublin

Review 139, 1906, p. 129-154 i 140, 1907,

p. 42-72; J. Tixeront, History of Dogmas,

trans. H.L. Brincqau, voi. III, St. Louis,

19262. p. 153-184; P. Conte, 11 significato de!

primato papale neipadri del VI concUio ecu-

menica, în Archivum Hist. Pont., 15, 1977, p.

7-1 II cu precdere pag. 80-103; E. Amman.
DTC. 7, I, 1922, col. 93-131; Cross, Hono-

rius /, în ODCC, p. 663; H.GJ. Breck,

Honorius I, Pope, în CE, 7, p. 1 23- 1 25; A. Di

Berardino, Honorius, în DECA, I, p. 1 193, cu

bibliografie; G. Rfcwekamp, Honorius /., în

LACL, p. 30 1

.

Honoriu Scolasticul

Honoriu Scolasticul (sec. VI). autorul

unei lucrri scurte, adresat unui oare-

care episcop Jordanes (a nu fi confundat

cu istoricul Jordanes), intitulat: Rescrip-

tum contra epistolas Senecae ad Jorda-

nem episcopum. Nu se tie cine a fost

acest episcop, iar identificarea lui este

anevoioas. In Rescriptum, Honoriu

respinge propunerile din scrisorile lui

Seneca de slvire a cretinismului, con-

siderându-l pe episcopul Jordanes, prin

mijlocirea cruia el a primit cretinismul,

mult superior lui Seneca.

CPL, 193; F. Biicheler-A. Riese, Antologia

latina, 1, 2, Lipsiae. n. 666, p. 137-138 i
retip. la Amsterdam, 1964; O. Plasberg, Zum
Senecagedicht des Honorius, RhM N.F., 54,

1899, p. 144-149; E. Thomas, (acelai titlu).

ibidem. p. 313-316; P. Faider, Eîudes sur

Senecjue, Gând, 1921; S. Zincone, Honorius

le Scolastique, în DECA. [. p. 1194; B.

Windau, Honorius Scholasticus, în LACL, p.

30 1 , cu bibliografie.

Horiciu

Horiciu (sec. VI), sofist grec, ucenic al

lui Procopiu, cruia îi urmeaz la con-

ducerea colii din Gaza, în Palestina. Ii

sunt atribuite o serie de lucrri, discur-

suri fictive (plasmatikon), panegirice,

discursuri antirrhetice etc, apreciate de

ctre Fotie pentru claritatea i stilul na-

tural, cât i pentru sensul lor religios i
respectul su fa de sacru. El a fcut uz

de elemente din gândirea pgân în abor-

darea unor teme sacre cretine. Atrage în

mod deosebit elogiul pe care îl face epis-

copului Marcian de Gaza (530-550), în

care avem i o descriere amnunit a

bisericilor Si Serghie i Sf. tefan din

Gaza. Tot lui Horiciu îi aparine i cuvân-

tul funebru la moartea magistrului su
Procopie.

Migne, PG, 103, 441-444; Photius. Bi-

bliotheca, cod. 160; R. Rirster, E. Richsteig,

Choricii Gazaei opera, Leipizig, 1929 i
retip. Stuttgart, 1972; Or, 23 în W.J. Stepha-

nes, Xopitciov Ivvrjyopia pîpm\ Athena,

1986; C. Mango, Ari of the Byzantine

Empire, New Jersey, 1972, p. 60-72, trad. în

englez; W. Hornder. Der Prosarhythmus in

der rhetorischen Lileratur der Byzantiner, T,

Wien, 1981, p. 76-78; D. Stiernon, Chori-

cius, art. în DECA, I, p. 466-467; P. Bruns,

Choricius von Gaza, în LACL, p. 123, cu bi-

bliografie.

Hormisdas

Hormisdas a fost succesorul lui Symma-
cus (m. 514) în scaunul episcopal al
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Romei. Numele sugereaz o descenden
oriental, probabil persan, dup mam.
EI este important pentru rolul pe care l-a

avut în soluionarea schismei acaciene,

care a separat Biserica cretin din Apus

t cea din Rsrit înc din anul 484. El

izbutete s obin iscliturile i con-

simmântul lui loan. Patriarh de Con-

stantinopol. i a altor episcopi rsriteni,

în numr de 250, pe un document care

coninea formula dogmatic de la Calce-

don, la care se adaug Tomosul lui Leon.

în Apus el a negociat cu succes cu goii

arieni, reuind s menin legturi pa-
nice cu Teodoric. Sub oblduirea lui Dio-

nisie cel Mic sau Exiguui, a produs cea

de a doua versiune a coleciei de canoane

bisericeti greceti în latin.

Migne. PL 63, 367-534; text critic în

Collectio Avellana, ed. de O. Guenther.

CSEL. 35. pt. 2. 1898: W. Haacke, Die

GlauhensformeJ des Papsles Hormisdas im

Acacianischen Schisma, Analecta Gre-

gorian. XX. 1939; F. Dvornik, The Idea of
Apostolicii)* in Byzantium, Cambridge,

Mass.. 1958, p. 124-134; L. Magi, La sede

romana nella corrispondenza deg/i impera-

tori e patriarchi bizantini (VI-VII sec),

Roma-Louvain. 1972, p. 29-102; C. Capizzi,

Stil Fallimento di un tiegozio di pace ecclesi-

astica fra el papa Ormisda e l'impcratorc

Anastasia I %5 15-5/7), Critica Storica. 17.

1980, p. 23-54; Bardenhewer. V. p. 279 i

urm.; E. Amman, DTC. VII, pt. I, 1922, col.

161-176; Cross, Hormisdas, St., în ODCC. p.

666; J. Chapin. Hormisdas. Pope, Si., în CE,

7. p. 148: A. Di Berardino, Hormisdas. în

DECA. I. p. ! 195- 1196, cu bibliografie; S.C.

Kessler SJ. Hormisdas von Rom, în LACL. p.

301-302 i bibliografia.

Horus

Horus (opoq), putere sau Aeon. în mito-

logia gnostic valentinian. Sf. Irineu*

relateaz c cea mai tânr dintre aeoni.

Sophia. din dorina de a se împreuna cu

Tatl a toate, risc s fie absorbit în

esena Acestuia. In demersul ei, ea

ajunge în contact cu puterea limitativ,

opoq, a crei sarcin era s întreasc

toate lucrurile care se aflau în afara

inefabilei Mreii, limitând-l pe fiecare la

locul su. Horus era, deci, o putere pre-

existent cu funcii determinate. Potrivit

unei alte relatri, care îi aparine lui

Ipolit*, Horus este un Aeon, generat cu

aceast ocazie la solicitarea tuturor

Aeonilor. care l-au implorat pe Tatl s
evite un pericol care îi afecta pe toi.

Atunci Tatl produce o nou pereche de

aeoni, Hristos i Duhul Sfânt, care res-

taureaz ordinea, separând de Pleromâ

progenitura înc neformat a Sophîei.

Urmeaz apoi aducerea la fiin a lui

Horus, a crui sarcin a fost s pstreze

ordinea creat. La Irineu, ordinea este

inversat. Horus este produs mai întâi, i
dup aceea perechea Hristos-Duhul

Sfânt. Fr a intra în detalii, reinem fap-

tul c. în gnoza valentinian, Horus are

funcia de putere în contextul PleromeL

separându-i pe aeoni de inefabilul Bythus

i salvându-i de la anihilare în esena

acestuia. Pe de alt parte, el este limita

exterioar a Pleromei, dându-i perma-

nent i stabilitate, pzind-o împotriva

ptrunderii oricrui element strin. Ho-

rus din gnoza valentinian nu are nici o

legtur cu zeul Horus din mitologia

egiptean.

Irineu, Adv. haer., I, 2 i urm.; Epifanie,

//t/c/:. 31; G. Salmon, Horus, în Smith-

Wace. III, p. 162; R-M. Sagnard, La gnose

vtilentiniemie et le tâmoignoge de saint

frenee. Vrin, Paris, 1972; M. Harl, Les

myfhes valcntiniennes de la creation et de

I'eschatologie dans le langage d'Origene: Ie

mol Hypothesis, în B. Layton (ed.), The

Rediscovery of Gnosticism, Supplements to

Numen 41. I, p. 417-425.
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Hosius vezi Osie.

Hrisologul* Petru
vezi Chrisologus

Hunayn ibn Ishaq

Hunayn ibn Ishaq (808-873), medic, om
de cultur i traductor în arab. S-a ns-
cut într-o familie de cretini arabi nesto-

rieni în al-Hirah. Studiaz medicina la

Bagdad, sub îndrumarea lui Yahya sau

Yuhanna ibn Masawayh (Masuyah sau

Mesue), dar, datorit unor neînelegeri cu

acesta, pleac în Grecia pentru a-i con-

tinua studiile. In perioada ederii sale în

Grecia, se familiarizeaz cu limba

greac, cu literatura, cultura, filosofia i
tiina acestei ri. Reîntors la Bagdad,

devine medicul califului al-Mutavvakkil.

In acelai timp. se dedic studiului, cl-
torind în Siria, Egipt i Anatolia bizanti-

n, în cutare de manuscrise greceti i
siriace. i-a început cariera cultural în

jurul anului 825, conin uând-o cu

acelai interes pân Ia moarte. în anul

873 (A.H. 260). Hunayn a fost un per-

sonaj cu o inut moral deosebit. De
altfel, standardul su moral, deosebit de

ridicat, a stârnit multe invidii, care au

dus la aruncarea lui în închisoare i la

excomunicarea lui, nu cu mult timp

înainte de moarte.

Cea mai mare parte a activitii sale lite-

rare const din traduceri din scrieri me-

dicale greceti în limbile siriac i arab,

în spe lucrrile voluminoase ale lui

Galen. El însui vorbete despre aceast

traducere, în lucrarea sa: Tratat despre

lucrrile lui Galen care, dup cât

cunotea el. au fost traduse i despre

câteva care nu aufost traduse, Hunayn a

tradus sau a contribuit la traducerea de

opere filosofice i tiinifice, fiindu-i

atribuit i o traducere în arab a Sep-

tuagintei. De mare circulaie s-a bucurat

culegerea lui intitulat Cuvinte ale în-

elepilor vechi, care a fost tradus în

ebraic i spaniol. El a scris i câteva

tratate de teologie filosofic: Recunoa-
terea adevrului religiei i Concepiile

cretine despre lungimea vieii i ceasul

morii, în acest ultim tratat abordeaz i
problema liberului arbitru. Este autor i
al unei Cronologii a lumii* din care s-au

pstrat doar câteva fragmente. El rmâne
totui în istoria culturii ca mare lingvist

i traductor. în aceast privin, el a

scris un lexicon care a fost inclus, în mare

parte, în lucrrile de mai târziu ale lui

Bar Aii i Bar Bahiul. El a scris i o gra-

matic a limbii siriace, Kethabha dhe-

Nitqze - Cartea punctelor (sau semnelor

diacritice), citat de Bar Hebraeus în

Ausar Raze de Elias Tirahn în gramatica

sa. De la el mai avem un tratat Despre

sinonime.

Efortul major depus de Hunayn a constat

în încercarea de a face accesibil patrimo-

niul intelectual, cultural i tiinific al

lumii greceti celei siriace i arabe, efec-

tuând masive traduceri. In acest sens, el a

întemeiat o adevrat coal de traduceri

ale crei standarde filologice erau deo-

sebit de stricte. împreun cu corifeii si.

printre care i fiul su Ishaq i nepotul

su, Hubaish ibn al-Hasan al-A'sam, a

conceput nu numai o metod de tradu-

cere, dar a formulat i un vocabular

tehnic modelat dup spiritul limbii arabe.

Prin aceasta, micul grup de traductori

cretini a pavat drumul pentru dezvolta-

rea civilizaiei islamice medievale, în spe-

cial a filosofici elenizante islamice de la

AI-Kindi i pân la Ibn Rusbd (Averroes).

M. Meyerhof. New Light on Hunain ibn

Ishaq andhis Period, în Isis, 8, 1926, p. 685-

724: M. Meyerhof (ed.), Hunain ibn Ishaq, al

Mbadi, Ten Treatises onthe Eye, Cairo. 1928;
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A. Baumstark, Geschichte der syrischen

Literatul Bonn, 1922; C. Brockelmann,

Geschichte der arabischen Literator, 2 voi.,

ed. 2-a, Leiden, 1943-1949, suppl. 3.V., 1937,

I. p. 366-369; Wright, p. 153-154; Chabot, p.

112; Duval. p. 386; Grigorie D. Ziaka.

Aristotel în tradiia arab, (în Ib. greac),

Tesalonic, 1980, în special cap. IV; R. Rus,

Istoria filosofici islamice, Ed. Enciclopedic,

Bucureti, 1994, p. 41-42; F. Rosenthal, Jo-

hannitius (Hunayn ibn Ishac), în NCE, 7, p.

1004-1005.

Hydacius vezi Idacius

Hypatia

Hypatia (375-415), filosof neoplatoni-

cian, fiica lui Thcon, matematician i
filosof din Alexandria. Despre Hypatia

se spune c a fost mândria colii filo-

sofice neoplatonice din Alexandria, unul

dintre elevii ei fiind episcopul Synesius

de Ptolemais. Bnuit c ar fi complotat,

împreun cu prefectul de Alexandria,

împotriva cretinilor, ea a fost atacat de

o gloat condus de Petru Citeul i
ucis. Trupul ei a fost apoi sfârtecat în

buci i ars. In legtur cu uciderea ei, a

existat bnuiala c însui Chirii*, arhi-

episcopul Alexandriei, ar fi fost ameste-

cat în acest complot fatal. Acest lucru nu

a fost îns niciodat dovedit. De altfel,

istoricul Socrate*, care relateaz acest

neplcut eveniment, sublinia;
4A cest

eveniment a stârnit mare bnuial fa de

Chirii i fa de Biserica din Alexandria,

îns ucigaii, btuii i cei asemenea lor

sunt cu totul strini celor care s-au ho-

trât s urmeze lucrurilor Iui Hristos'.

Prin aceasta, se dorea i exonerarea ma-

relui ierarh, dar i a Bisericii cretine de

fapta care, în realitate, a zguduit cetatea

întreag.

Socrate, Ist. bis., VII, 15; W.A. Meyer, Hypa-

tia von Alexandria. Ein Beitrag zur

Geschichte des Neuplatonismus, 1885; F.

Schaefer, Cyril ofAlexandria andthe Murder

of Hypatia, în Catholic University Bulletin,

Washington, VIII, 1902, p. 441-453.

Hypatius

Hypatius, episcop de Efes, sfetnic al îm-

pratului Justinian între anii 533-536. In

timpul disputelor cu adepii lui Sever de

Constantinopol, a fost purttorul de cu-

vânt al taberei ortodoxe. în 533, clto-
rete la papa Ioaii II ca ambasador al îm-

pratului, obinând de la acesta recu-

noaterea formulei theopaschite. La sino-

dul de la Constantinopol din 536 vor-

bete în numele episcopilor prezeni.

Data morii sale este plasat în intervalul

dintre 537/8 i 552. Din cele dou cri
ale lucrrii sale Ix*|xp.iKT^ C

i
y\xi\\io.xa,

redactate ca rspuns la întrebrile epis-

copului Julian de Atramytipn, s-au ps-
trat doar mici fragmente. Din fragmen-

tele pstrate, se deducec el ar fi compus

i un comentariu la Psalmi i Ia cei 12

profei mici. Nu tim cu certitudine dac
a scris i un comentariu la Evanghelia

dup Luca. Dintr-o inscripie, de 35 de

rânduri, descoperit în 1904 la Efes,

reiese c el a scris despre datoriile cre-

tinilor la înmormântare.

CPG III. 6805-6807; F. Diekamp, Anal.

parîst, 1938, p. 109-153 (biografie i frag-

mente); CSEL, 35, p. 320-328; PJ. Alexan-

der, Hypatius of Ephesus. A Note on Image

Worship in the Sixth Century. HThR. 45,

1952, p. 177-184; J. Gouillard. Hypatios

d'Ephese ou du pseudo-Denys a Theodore

Studite, REByz 19, 1961, p. 63-75; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 511, cu bibliografie; J.

Irmscher, Hypatios d'Ephese, în DECA, 1, p.

1202; B.R. Suchla, Hypatius von Ephesus, în

LACL, p. 304, cu bibliografie.
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Hyperechios

Hyperechios, singura informaie despre

acest personaj se refer la faptul c a fost

clugr i c ar fi trit în sec. V. De Ia el

ne-a rmas o culegere de 160 de sentine

duhovniceti, referitoare la practicarea

virtuilor monahale, intitulat îndemn

ctre monahi (Adhortafio ud monachos).

Apophtegmaia Patrum reine doar opt

logii din Adhortatio. Alturi de aceste

scrieri, au mai fost identificate i alte

îndemnuri.

Migne, PG. 79, 1471-1490; PG, 65,429-439;

J. -CI. Guy, Recherches sur Io tradition

grecque des Apophtegmaia Patrum, Subs.

Hagiogn, 36, Bruxelles, 1962; L. Regnault,

Les sentences des Peres du desert* 4 voi,, ed.

de Solesmes, 1967-1 981; L. Cremaschi,

tperechio, Stefano di Thebe, Zoiima,

Magnano, 1992; J.-M. Sauget, Hyperechios,

în DECA, I, p. 1202; J. Pauli, OSB, Hype-

rechius, în LACL, p. 304-305, cu bibliografie.

Hypsistarieni

Hypsistarieni, grupare sectar menio-

nat în prima parte a sec. IV i descris

de Sf. Grigorie* de Nazianz. El vorbete

despre hypsistarieni pentru c tatl su a

aparinut acestei secte înainte de a se fi

convertit la cretinism. Numele lor de-

riv de la \)\|/iarco(;, întrucât se închin

unui singur Dumnezeu, pantocrator, tar

a-L considera i Tat. în acest sens, s-a

afirmat c secta este i un precursor al

islamismului. Ideologia acestei secte este

format din elemente doctrinare iudaice

i pgâne. Se crede c hypsistarienii ar fi

urmai ai sabeismului, erezie care s-a

rspândit de la Eufrat, locul de origine.

pân în Egipt, în Palestina, în Asia Mic
i în special în Capadocia, venind în con-

tact cu idei iudaice, în special cu cele

esseniene, i pgâne, din Rsritul Apro-

piat, far îns a se identifica cu vreuna

din aceste tradiii. Astfel, de la evrei au

luat srbtorirea sabatului, regimul ali-

mentar restrictiv i unele idei legate de

Dumnezeu, dar nu i circumciziunea i
sacrificiile, iar de Ia pgâni, cultul focu-

lui i al luminii, fr închinarea la idoli.

Primele informaii documentare despre

hypsistarieni le avem de la Sf. Grigorie

de Nazianz i Sf. Grigorie de Nyssa, care

îi prezint ca adoratori ai unui singur

Dumnezeu, opus Treimei i politeismu-

lui. Spre deosebire de sabeeni, ei îl nu-

meau pe Dumnezeu vyxatoq sau nav-

TGKp&T(op, profesând un monoteism sim-

plu, absolut, i respingând orice interme-

diari între Cel Preaînalt i om. In esen,

doctrina lor este un amalgam de credine

iudaice, cretine i orientale, fenomen

specific Ia periferia oriental a imperiului

roman. Se paie c secta a dinuit pân în

sec. IX, întrucât Nichifor, patriarhul

Constantinopolului, face referire la ea i
o caracterizeaz ca fiind:

fc

o sect fals i
urâcioas, compus din pgânism i
iudaism' (Antirrhet. I).

Grigorie de Nazianz, Oraia 18, 5; Grigorie

de Nyssa, Contra Eunommm II, în PG, 45,

483 i urm.; G.T. Stokes, Hyspistarii, art. în

Smith-Wace, III, p. 188-189; C. Ullman, De

Hypsistariis, Heidelberg, 1825; G. Bareille,

în DTC, VII, pt.l, 1922, col. 572; C. Roberts-

T.C. Skeat-A.D. Nock, The Gild of Ze\4s

Hypsistes, în HThR, 29, 1936, p. 39-87;

Cross, Hypsistaham. în ODCC, p. 685; F.

Cocchini, Hypsistariem, în DECA, I, p.

1203.
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Mineur, în DECA, II, p. 1285-1286 i bibiio-

arafie.

i

lacob

Iacob (lacov), presupusul autor al epis-

tolei soborniceti a Sf. Apostol Iacob. A
tcut parte din rudele Domnului, îns nu

i din ceata celor 12 apostoli. Se pare

totui c se numra printre cei 70 de

ucenici alei de Domnul (Luca 10. 1 ).

Din I Corinteni 15. 7, deducem c s-a

bucurat de o artare special din partea

Mântuitorului dup înviere. A jucat un

rol important în viaa Bisericii cretine

de la Ierusalim. Dup prerea lui Cle-

ment* de Alexandria, pstrat de Euse-

biu deCezareea. Iacob a fost primul epis-

cop al Cetii Sfinte. Tot el a prezidai

sinodul apostolilor din Ierusalim (49-50).

Mai este numit 'cel drept" i 'cel mic'

(Marcu 15. 40). Ioan* Hrisostom afirm

câ ar fi fost hirotonit de ctre Mântuitorul

sau de apostolii Petru, Ioan i Iacob,

înainte de înlarea Domnului. Se crede

c el este autorul epistolei soborniceti

care poart numele de Iacob i care ar fi

fost scris la Ierusalim în anul 61.

W. Patrick, James, ihe Lord's Brother, 1906;

Prof. Iustin Moisescu, Ierarhia Bisericeasc

în epoca apostolica* Editura Centrului Mitro-

poliei Olteniei, 1955; tefan Popescu, Epis-

tola tui lacov. Bucureti. 1906; T. Zahn,

Briider und Vettern Je.w, în Forschungen zur

Geschichtc der neutestamentlichen Kanons

und der altkirchlichen Literatur, VI, 1900, 2,

p. 225-364; S. Lyonnet, Les tâmoignages de

S. Jean Chrysostome ei de S. Jerome sur

Jacque, le frere du Seigneur\ în RecSR, 29,

1939, p. 335-351; E Peretto, Jacque le

Iacob Baradaeus

Iacob Baradaeus (500-578), adevratul

fondator al Bisericii lacobite din Asia, de

Ia care iacob iii i-au luat numele. Pe

numele su adevrat, Iacob bar Teofil,

supranumit 'Burde'ani", de Ia haina din

pr de cal (barda'fha) pe care o schimba

doar atunci când era total zdrenuit. A
fost fiul lui Teofil bar Mânu, preot în

Telia (denumirea complet Telia Mauza-

lat) sau Constantina, dup cel de al doilea

fondator (aprox. 350), ora în Osrhoene.

la 70-80 km. la est de Edessa. De mic

copil este încredinat stareului Eustatie

de Ia mnstirea Pesilta (Daira-da-phe-

silta), sub îndrumarea cruia studiaz li-

teratura greac i siriac, fiind totodat

iniiat în canoanele stricte ale vieii asce-

tice. Dup terminarea studiilor. îmbrac

haina monahal în aceeai mnstire, nu

departe de satul Gumelta, pe muntele

Izla. Este hirotonit diacon i apoi preot.

Dup moartea prinilor, cedeaz mns-
tirii întreaga sa motenire, iar el se dedic

vieuirii ascetice. Tradiia iacobit îl pre-

zint ca mare fctor de minuni. împr-
teasa Teodora, susintoare a monofizi-

tismului, auzind despre el, îl invit s
vin laConstatinopol, dei, la început, nu

d curs invitaiei, nedorind s prseasc
viaa ascetic pe care o ducea. In urma

unei viziuni în care i s-ar fi artat Sever,

patriarhul eutihian al Antiohiei i Ioan,

episcop decedat de Telia., el pleac la

Constantinopol, împreun cu Sergiu,

Aici a fost primit foarte bine de ctre îm-

prteasa Teodora i rmâne timp de 15

ani. Perioada ederii sale la Constantino-

pol nu a fost una fericit pentru monofi-

zii, împratul Justinian era decis s im-

pun credina calcedonian în întreg im-
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periul de rsrit iar preoii i episcopii

care au refuzat s se supun, au fost

depui din treapt i trimii în exil. La
intervenia sheikului Harith (Aretas) ibn

Jabala al cretinilor arabi monofizii,

care împrtea i el acelai crez, lacob

este convins s prseasc linitea m-
nstirii de la Constantinopol, unde se re-

trsese, i s devin apostol al monofi-

zitismului. Mai muli episcopi monofizii

din Orient erau deinui într-un castel la

Constantinopol. printre ei, Teodosie de
Alexandria, Antim, patriarh de Constan-

tinopol, depus din treapt, Constaniu de

Laodiceea, loan de Egipt .a. Acetia îl

hirotonesc pe lacob în treapta de episcop

pentru Edessa. Acest eveniment a avut

loc, probabil, în jurul anului 541. îmbr-
cat în haine de ceretor, lacob prsete
Constantinopolul i cutreier Asia Mic,
Syria i Mesopotamia, pân în Persia,

hirotonind i numind preoi, acolo unde
se simea nevoia. Pentru a întri totui

Biserica monofizit, el avea nevoie i de
episcopi. In acest scop, el intervine pe
lâng Teodora i, astfel. Teodosie de
Alexandria hirotonete înc doi episcopi,

pe Teodor, pentru Bostra, cu jurisdicia

asupra provinciilor din Palestina i
Arabia, i pe lacob, ca episcop de Ede-
ssa, cu jurisdicie asupra Siriei i Asiei.

La rândul lui, lacob îi continua activi-

tatea misionar, hirotonind mai departe

diaconi i preoi. Totui, se simea nevoia

i de ali episcopi. Astfel, el alege înc
dou persoane, pe Conon din Cilîcia i pe

Eugen din Isauria i pleac, împreun cu

ei, la Constantinopol, iar de acolo, cu

scrisori de recomandare. Ia Alexandria.

Conon a fost sfinit episcop pentru Tars

în Cilicia, iar Eugen, pentru Seleucia în

Isauria. Pe lâng acetia, au mai fost

fcui episcopi Antoninus i Amoniu
pentru diocezele din Siria. La revenire în

Siria, lacob hirotonete i ali episcopi,

printre care i pe istoricul loan* de Efes.

Eforturile sale de reînviere a Bisericii

monofizite au progresat i au fost încu-

nunate cu succes prin numirea în scaunul

de patriarh de Antiohia a prietenului su
Sergiu (544). Acesta decedeaz la scurt
vreme (547), scaunul rmânând vacant

timp de trei ani. în cele din urm, se

hotrte ca în scaunul rmas vacant s
fie numit Pavel, stare în Alexandria. la-

cob pornete la drum din nou pentru a

face o vizit prietenului su Damian,
patriarh de Alexandria, îns decedeaz la

grania egiptean, la mnstirea Mar
Romanus sau Casion, unde a fost înmor-

mântat. Rmiele sale pmânteti s-au

odihnit aici pân în 622. când au fost sus-

trase de ctre emisarii lui Zaheu, episcop

de Telia, i aduse Ia Pesilta, unde au fost

înmormântate cu mare pomp,
lacob a fost angajat mai mult în activi-

tatea practic, pastoral i de aceea
motenirea sa literar este mai srac. De
la el au rmas, printre altele, o anafora,

diverse scrisori, o mrturisire de cre-

din, pstrata în arab i în etiopiana, o
omilie la Bunavestire, pstrat tot în

arab.

Informaii despre lacob avem din Viaa
atribuit lui loan de Efes (m. 586).

H. G. Kleyn, Jacobvs Baradeus, de Stichter

der Syrische Monophysietische Kerk
y

Leyden. 1882, p. 164-194; E. Renaudot,

Lihirgiarum orientalium collectio, 2, 333*

34 1 ; Symboiifîdei în arab: în Kleyn, op. cit

p. 139-163 (vers. olandez); viaa: J.P. Land,

Anecd. Syr., 2, 346-383; E. Brooks, PO, 19,

228-268 (trad. engl.); Baumstark, p. 174-

1 75; E. Venables, Jacobus (15), art. în Smith*

Wace, III, p. 328-332; Wright, p. 62-64;

Chabot, p, 73-74; Duval, p. 360-362; Cross.

Jacob Baradaeus, în ODCC, p. 720; Urbino,

p. 163-164; M. van. Esbroeck. Jacques Ba-

radee, în DECA, IK p. 1282; D.D. Bundy,

Jacob Baradaeus. The State of Research, a

Review ofSources and a New Approach, în
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Museon, 91, 1978. p. 45-86; P. Bruns,

Jukobtts Baradaeus. în LACL. p. 327. cu bi-

bliografie.

[acob de Edessa sau Ioan de Asia

Iacob de Edessa sau loan de Asia

(633/40-708), teolog, filosof, exeget,

istoric, traductor i gramatician. una din-

tre cele mai interesante i mai prolifice

personaliti ale gruprii monofizite din

sec. VII. S-a nscut la En-Debha (Fân-

tâna Lupului), un sat din districtul Gumyah

(Al-Jumah), din provincia Antiohia. A
studiat la mnstirea lui Aftunoyo din

Ken-neshre (Kennesrin) sub îndrumarea

lui Sever* Sebokht, învând greaca i

citirea corect a Sf. Scripturi. L-a avut

coleg de studii pe Atanasie, care a

devenit patriarh în 684. De aici pleac la

Alexandria, unde probabil se familiari-

zeaz cu tradiia exegetic alexandrin.

Nu tim cât timp a rmas acolo. Revine

în Siria i este numit episcop de Edessa,

de ctre fostul su coleg Atanasie. Ca

episcop, încearc s impun cu strictee

canoanele bisericeti, ceea ce a stârnit

nemulumirea unor preoi din episcopia

sa. Datorit nemulumirilor acestora, el

se retrage din scaun dup patrii ani. In

locul lui este numit un clugr în vârst,

pe nume Habbibh. Iacob se retrage mai

întâi la mnstirea Kishum. care se afla

între Bereea i Edessa, iar mai apoi la

Eusebona, în împrejurimile Antiohiei.

Aici pred, timp de 1 1 ani, psalmii i ci-

tirea Sf. Scripturi în greac. Prsete i

aceast mnstire din pricina unor frai

care
6

îi urau pe greci
1

, i se stabilete la

mnstirea Tell-Adda, unde a lucrat nou
ani la revizuirea Noului Testament în

siriac. La moartea lui Habbibh, este re-

chemat la Edessa. Dup patru luni de la

urcarea pe scaun, revine la mnstirea

Tell-Adda pentru a lua cu sine biblioteca

i pe ucenicii si. Se stinge îns din via
în 708 la Tell-Adda, unde a fost înmor-

mântat.

Activitatea literar a lui Iacob a fost deo-

sebit de bogat. Chiar dac de la el nu

avem un tratat dogmatic, care s-I pun
alturi de marii teologi dogmatiti ai Bi-

sericii cretine, în ceea ce privete pre-

ocuparea sa fa de exegeza biblic, de

traducerea Sf. Scripturi, îl putem plasa în

mod indiscutabil alturi de Fer. Ieronim*.

Pe lâng traducerea integral a Noului

Testament, de la el a rmas o revizuire a

Vechiului Testament în siriac (Peshilta).

lucrare care, din punct de vedere tiini-

fic, st alturi de marile capodopere în

domeniu. Din nefericire, din versiunea sa

vechitestamentar s-au pstrat doar Pen-

tateuhul, I i II Samuel, Isaia i Daniel,

iar din celelalte cri doar fragmente

Iacob a împrit crile biblice în capi-

tole, Ia începutul fiecrui capitol a fcut

un scurt rezumat, iar marginal a scris o

serie de note pentru a indica versiunile

greceti i cele siriace, i în unele cazuri

a indicat pronunia corect a cuvintelor.

O scholie la cuvântul Hosanna indic o

bun familiarizare a sa cu limba ebraic.

Notele, comentariile i scholiile la Sf.

Scripturi ne sunt cunoscute datorit Ce-

tenelor lui Sever. Dac Hexaemeronul

su ne este cunoscut, dei a rmas neter-

minat i a fost completat de prietenul su
George* al Arabilor, nu avem indicii de-

spre tratatul su intitulat: Cauza prim,

creatoare, venica, atotputernica i ne-

creat care este Dumnezeu, pstrtorul

luturor lucrurilor.

în ton cu majoritatea prinilor Bisericii

siriene, el s-a preocupat i de viaa i

activitatea liturgic. Astfel, el a scris o

anafora sau liturghie, a revizuit liturghia

Sf Iacob, a compus o serie de rânduieli

ale botezului i sfinirii apei la Bobo-

teaz, i ale oficierii cstoriei. In acest
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context, putem meniona traducerea în

siriac a rânduielii botezului dup Sever

i tratatul su privind impedimentele la

cstorie. Cartea comorilor este o expu-

nere a slujbei euharistice, a sfinirii apei

i ritualului botezului. A editat un ceas-

lov pentru zilele de srbtoare i a com-
pus un calendar cu srbtorile i zilele

sfinilor de peste an. Cât privete disci-

plina în Biseric, el a formulat o serie de
canoane.

De la el au rmas i câteva omilii, dintre

care menionm: a. cretinii nu trebuie s
jertfeasc mielul dup obiceiul evreiesc,

nici boi, nici oi, pentru cei decedai, nici

s foloseasc numai vin i nici pâine

nedospit în oficierea Sf. Liturghii; b.

împotriva folosirii pâinii nedospite; c.

împotriva armenilor ca duofizii, pentru

c ei greesc în cazul acestei doctrine; d.

împotriva celor nepioi, care calc în

picioare canoanele Bisericii. La acestea

pot fi adugate omiliile în versuri despre

Sf. Treime, despre întruparea Cuvântului

i despre credin împotriva nestorie-

nilor.

In domeniul istoriei bisericeti, lacob a

revizuit Istoria bisericeasca a lui Euse-

biu*. pe care a continuat-o pân în anul

692. Din nefericire, din lucrarea sa avem
doar un manuscris grav deteriorat. Ea a

fost folosit, din plin. atât de istoricii ia-

cobii, cât i de cei nestorieni. cum au

fost Bar Hebraeus, Elias bar Shinaya i
alii, i în consecin, a fost acceptat de
Abhd-isho în catalogul su.
lacob a fost cunoscut i ca mare traduc-

tor din operele filosofice greceti. El a

tradus mai ales din operele lui Aristotel.

Cu toate acestea, el rmâne cunoscut ca

traductor al operelor teologice cretine.

Lui îi revine traducerea integral a lu-

crrii lui Sever de Antiohia. Homiliae

Catheclrales, cunoscut sirienilor din tra-

ducerea mai veche a lui Pavel* Cal lin ic.

terminat în 701. La acestea, se adaug
revizuirea Octoihalui lui Sever, tradus în

Cipru de Pavel de Edessa i a operelor lui

Grigorie de Nazianz, traduse de stareul

Pavel. A mai tradus Istoria rehabiilor,

dup naraiunea lui Zosima, din limba

ebraic, despre care se spune c a redat-o

mai întâi în greac i apoi în siriac. în

acest context, se cuvine s menionm
lucrarea sa proprie intitulat Enchiridion,

care este un tratat de termeni tehnici

filosofici, i ediia în versuri a aceleiai

lucrri, EI explic aici termeni ca: esen,
substan, fiin, ipostas, persoan, na-

tur etc, termeni folosii i în teologie.

Activitatea de traductor i-a atras atenia

asupra necesitii fixrii gramaticii limbii

siriace în canoane stricte i tiinifice, în

acest scop, el încearc o reform în do-

meniul studiului gamatîcal i compune o
gramatic, intitulat: Gramatica limbii

mesopotamiene, din care s-au pstrat

doar fragmente. El concepe i un nou sis-

tem de vocalizare, dup sistemul limbii

greceti, prin introducerea vocalelor în

rândul consoanelor, dar care nu s-a bucu-

rat de popularitate.

în poilda unei activiti deosebit de in-

tense, lacob a gsit timpul necesar s
întrein i o bogat coresponden. Unul

din principalii si corespondeni a fost

loan Stâlpnicul de la mnstirea Litharba

(al-Atliarib) de lâng Alep. Preotului

Addai îi scrie despre rânduiala botezului

i a sfinirii apei, iar diaconului Bar-

hadh-be-shabba, împotriva sinodului de

la Calcedon. Preotului Pavel din Antio-

hia îi scrie despre alfabetul siriac, ca

rspuns la o scrisoare a acestuia privind

neajunsurile i defectele alfabetului res-

pectiv în comparaie cu cel grec, iar lui

George, episcop de Serugh, despre orto-

grafia siriac. Din scrisorile sale s-a ps-
trat doar un numr restrâns.
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A. Baumstark ,
Geschichte der syrischen

U(eratw\ 1922, p. 248-256 (cuprinde lista

principalelor lucrri); Abhd-isho, Cat. Libr.

Syrorum, 165, ed. J.S. Assemani, BO, III, 1,

Roma, 1725, 229; I.B. Chabot- A. Vaschalde,

CSCO, Scriptores Syri, Series Secunda, LVI,

1928 (Hexaemeronul): E.W. Brooks, PO, VI,

1911, p. 5-179; VII, 191 1, p. 592-805; C.

Kayser, Die Canones Jacob's von Edessa.

Leipzig, 1886 <trad. germ. i comentariu, cu

introducere, viaa i opera, p. 48-78); S.

ScMIer, Die Qberzetzimg der Categorien des

Aristoteles von Jacohus von Edessa, Berlin.

1897; A. VOtfbus, The Dicovery of New

Cycles oj'Canons and Resolutions Composed

byJacoh of Edessa, OCP, 34, 1968, p. 412-

419; E.J. Revell, The Grammar oj'Jacoh of

Edessa and the Other Near Eastern

Grammutical Traditiom, Parole de l'Orient,

3, 1972, p. 365-374; CJ. BalK Jacohus (24)

Edessemis, art. în Smîth-Wace, III, p. 332-

335; E.Tisserant. DTC, VIII, pt. 1. 1924. col.

286-291; Wright, p. 101-105; Chabot. p. 84-

88; Duval. p. 374-376; Urbino, p. 177-183 i

208-209, cu bibliografie; J.-M. Sauget.

Jacquesd'Edesse.m DECA, II, p. 1283-1284

cu bibliografie; P. Bruns, Jakohus von Edes-

sa, în LACL, p. 327-329, cu bibliografie.

Iacob de Nisibe

lacob de Nisibe (sec. IV), episcop de Ni-

sibe, cunoscut sub denumirea de 'Moise

al Mesopotamiei', datorit înelepciunii

i puterilor miraculoase pe care Ie-a

posedat. S-a nscut la Nisibe sau Antio-

hia Migdoniae. la sfâritul sec. III. Se

spune c ar fi fost înrudit cu Sf. Grigo-

rie* Lumintorul, Apostolul Armeniei,

îmbrieaz viaa monahal de tânr,

dedicându-se în special practicilor asce-

tice. Reputaia deosebit pe care a do-

bândit-o, datorit vieii sale de sfinenie

i minunilor pe care Ie-a svârit, l-au

determinat pe Teodoret* de Cyr s-i atri-

buie primul Ioc în lucrarea sa Religiosu

Historia sau Vitae Patrum, num indii- 1 6

\i£ya. In timpul vieii sale, cltorete

în Persia pentru a-i întri pe cretinii de

aici, care sufereau de pe urma persecui-

ilor declanate împotriva lor de ctre

regele Sapor II în 338. în legtur cu

aceast vizit, Teodorei reine câteva fap-

te miraculoase svârite de lacob. Ghe-

nadie* menioneaz c Iacob a fost mr-
turisitor al credinei în vremea perse-

cuiei lui Maximian, iarNichifor* afum
despre el c, la sinodul de la Niceea, Ia-

cob a ieit în eviden, aidoma lui Paf-

nutie. din pricina rnilor i a cicatricelor

datorate suferinelor îndurate. întrucât

Teodoret nu menioneaz acest detaliu,

cercettorii II pun sub semnul întrebrii.

Vacantându-se scaunul episcopal din

localitatea sa de natere, i la insistenele

poporului, el este numit episcop de Ni-

sibe. Acest eveniment este plasat de Ilie

de Nisibe, în Cronica sa, în jurul anului

308/9. Dup numirea sa ca episcop, Teo-

doret îi atribuie o serie de noi minuni.

Este chemat la sinodul de la Niceea din

325. Teodoret îl prezint ca adevrat

campion al gruprii ortodoxe, fiind pus

alturi de Atanasie*, Osiu*, Alexandru*

i Eustatie*, iar împratul Constantin i-ar

fi acordat onoruri deosebite. Numele lui

Iacob apare între semnatarii hotrârilor

sinodului de Ia Antiohia, in Encaeniis,

341. a cror ortodoxie este îndoielnic,

întrucât prezena lui la acel sinod nu este

menionat în niciun alt document, infor-

maia este considerat ca fiind fals. Ca

episcop de Nisibe, el a fost printele

duhovnicesc al lui Efrem* irul, alturi

de care a rmas toat viaa. Eecul sufe-

rit de Sapor II de a cuceri Nisibe de trei

ori in 338, 346 i 350, este pus tot pe

seama rugciunilor lui lacob. Ghenadie*

spune c lacob a fost i scriitor, atribuin-

du-i 26 de tratate. Tot el scrie c lero-

nim* nu 1-a menionat printre scriitorii

bisericeti pe motiv c acesta nu a cunos-
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cut siriac, iar lacob a scris numai în siri-

ac. lacob a scris tratatele sale la cererea

unui oarecare Grtgorie din Armenia. Ele

au fost descoperite în mnstirea arme-

neasc Sf. Antonie din Veneia de ctre

Assemanu care d i o list: De lude. De
Dilectione, De Jejunio, De Oratkme, De
Bello, De devotis. De Poemtentio, De
Resurrectione etc. Denumirea tratatelor

este aceeai cu cea dat de Ghenadie,

doar ordinea lor difer. Aceast colecie

mai cuprinde i o scrisoare pe care lacob

a trimis-o episcopilor din Seleucia i
Ctesiphon. în legtur cu schisma asiri-

an. Liturghia care i-a fost atribuit, îi

aparine în realitate lui lacob* de Serugh.

Avraam Ecchellensis (1600-1664), cer-

cettor maronit, îi atribuie în mod eronat

84 de canoane niceene în arab. Teoria

potrivit creia lacob ar fi fost una i
aceeai persoan cu Afraate*, 'îneleptul

persan', a fost abandonat.

Ghenadie, De llrix illustrihus. I. PL, 59.

1060 i urm.; P. Peeters, S.J., La legende de

soim Jacques de Nisibe, în Anal. Boli., 38,

1920. p. 285-373; A. V6obus, I, CSCO,
CLXXXIV, 1958. în special p. 141-143; P.

Krilger. Jacob von Nisihis in syhscher und
armenischer Obertieferuhg, în Museon, 58,

1968, p. 161-179; J. M. Fiey. Nisibe metro-

pole syriaque orientale ei ses suffragants des

originesânos/ours, CSCO, 388/subs. 54; E.

Venables. Jacobus ofNisibis, în Smith-Wace,

III, p. 325-327; E. Tisserant, Jacques de

Nisibe. DTC, 8, pt. 1, 1924, col. 292-295;

Cross, Jacob ofNisihis, în ODCC, p. 72 1 ; M.
van Esbroeck, Jacques de Nisibe, în DECA.
II, p. 1286.

lacob de Serugh

lacob de Serugh (451-521), unul dintre

cei mai de seam scriitori ai Bisericii

siriene, supranumit 'flautul Duhului

Sfan i Harpa Bisericii dreptcredin-

cioase'. Despre viaa i activitatea lui la-

cob avem la dispoziie trei biografii, scri-

se în siriac: prima biografie îi aparine

lui lacob* de Edessa (m. 708). a doua,

unui anonim, iar a treia, în versuri, lui

George*. el însui episcop de Serugh,

contemporan cu lacob de Edessa, S-a

nscut la Kurtam. 'un sat pe malul râului

Eufrat', probabil în districtul Serugh.

Este unicul copil la prinii si i. întrucât

a venit pe lume la o vârst când acetia

nu mai sperau s aib copii, naterea lui

a fost considerat drept rsplat divin
pentru rugciunile, milosteniile i votu-

rile lor. A studiat la vestita coal din

Edessa, în vremea episcopului ortodox

Nonnus, dobândind o reputaie deosebit

pentru cultura i elocvena sa. Este numit

horepiscop de Maura sau Hawara, în dis-

trictul Serugh. In aceast calitate, el se

adreseaz cretinilor din Najran i Ede-

ssa, încurajându-i în faa persecuiilor

persane, din timpul domniei lui Qavvad,

regele Persiei. în anul 519, deja înaintat

în vârst, este ridicat în rang, fiind numit

episcop de Batnaru capitala districtului

Serugh. Decedeaz la scurt vreme dup
aceast numire, în 521. Este cinstit ca

sfânt de ctre iacobii, maronii i ar-

meni. Dei a cunoscut i limba greac, el

a scris numai în siriac. A fost un scriitor

fecund. Majoritatea lucrrilor sale este

scris în versuri, doar câteva sunt în

proz. Bar-Hebraeus îi atribuie 763 de
omilii în versuri (memre), ode (madh-

rashe) i imne (sughyatha). Doar un

numr restrâns de omilii a fost tiprit. Se
ridic îns problema autenticitii multor

omilii, care au fost trecute sub numele

su. Dintre scrierile sale în proz men-
ionm: o liturghie, o slujb a tainei bo-

tezului, ase omilii la srbtori, omilia la

Sf. Pati, cuvântri funebre, o via a lui

Mar Hannina i bineîneles corespon-
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dena sa (aproximativ 43 de epistole sau

scrisori). La acestea, Bar-Hebraeus adau-

g comentariul la cele ase Centurii ale

lui Evagrie*, care a fost pierdut. Omiliile

în versuri prezint diverse evenimente i

teme din Vechiul i din Noul Testament,

credina i virtutea, panegirice la apos-

toli, la martiri i la sfinii celebri din

Orient (Addai, George, Serghei i
Bacchus, Simion Stâlpnicul, martirii din

Edessa, din Sevastia etc). El a versificat

aproape toate istorisirile siriene despre

Fecioara Mria, despre descoperirea Sf.

Cruci, despre Sf. Apostol Toma i con-

vertirea regelui Abgar*.

Problema cea mai dificil legat de lacob

de Serugh, este a ortodoxiei sale. dac a

fost ortodox sau monofizit. începând cu

Assemani i mai apoi cu Abbeloos, s-a

susinut ortodoxia credinei sale. Dup
publicarea a dou din epistolele sale,

adresate clugrilor de la mnstirea Mar

Bassus din Harim, împreun cu rspun-

sul acestora, i a epistolei trimis lui

Pavel„ episcop de Edessa, a reieit c
lacob a fost întotdeauna monofizit i nu a

renunat niciodat la opiniile sale.

Aceast prere este susinut în mare

parte de cercettorii apuseni din sec. XX
(Baumstark, Bardenhewer, Tisserant, Jugie

etc). Disputele nu sunt înc încheiate.

P. Bedjan, HomMae selectae Mar-Jacobi

Sarugensis, 5 voi-, Paris-Leipzig. 1905-1910;

P. Zingerle, Momim. Syr., I, (Homiliae de

Pachate), p.91-96; M. Albert, PO, 38, I

(Omilii împotriva iudeilor), Turnhout, 1976;

P Gignoux, POT 34, (Omilii la Facere), Paris,

1968; A. VOSbus, Handschriftiche Ober-

lieferung des Memre-Dichtung des Ja'qob

von Serug. CSCO, 344-345, 421-422,

Louvain, 1973, 1980 (un inventar general al

manuscriselor); G. Olinder, lacobi S. epistu-

lae quotquot supersunt, CSCO, Louvain,

1927; Idem. The Letters ofJacob ofSerugh,

Comments on an Edition, Lund, 1939; J. S.

Assemani, BO, 1. 286-289; J.B. Abbeloos.

De vita ei scriptis s. lacobi Batnarum Sarugi

in Mesopotamia episcopia Louvain, I 867; F.

H. Dolaponii, Hisioria vita ef opera syri Mar

Jacobi [syriacae], Mardin, 1952; CI Ball.

Jacobus (13) Sarugensis, în Smith-Wace.

III, p. 327-328; Bardenhewer, IV, p. 412-416;

E. Tisserant, DTC, VIII, pt.l, 1924, col. 300-

305; Baupistark, p. 148-158: Wright, p. 55-

57; Duval, p. 351-354; Chabot, p. 62-63;

Urbino, p. 104-109, cu bibliografie pân în

1964; Cross, ODCC, p. 721; Altaner-Stuiber,

1980, p. 349; J. Gribomont. Jacques de

Saroug, în DECA, II, p. 1286; P. Bruns,

Jakobus von Serugh, în LACL, p. 329-330.

cu bibliografie.

Ianuarie

Ianuarie, preot, contemporan cu Evodiu.

Autor al unei scrisori trimise stareului

Valentin în care trateaz problema haru-

lui. El susine c începutul i desvâr-

irea faptelor bune reprezint lucrarea

harului, deoarece faptele bune vin de la

Dumnezeu. Masa pctoilor, a celor

pierdui (massaperdilionis), este izbvit

doar prin har. în problema Sf. Treimi, el

afirm clar purcederea Duhului Sfânt

doar de la Tatl, dei Duhul Sfânt este

Trimis i de Tatl i de Fiul. Tot el atri-

buie, fr echivoc, Sf. Apostol Pavel

Epistola ctre Evrei.

Migne, PLS, 2, 335-341; CPL, 392; G.

Morin, Lettres inedites de S. Augustin et du

pretre Januarien dam l'qffaire des motnes

d'Adrumete. în Rben. 18, 190L p. 241-256;

S. Zincone, Januarien, în DECA, II, p. 1287.

Ibas de Edessa

Ibas de Edessa (în siriac: Ihibha sau

Hibha; în lat. Donatus; în gr. Ibas), (sec.

V), episcop de Edessa (435-449 i 451-
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457) i conductor al colii teologice per-

sane din Edessa. Despre Ibas tim c. în

timpul episcopalului lui Rabbula*, a acti-

vat ca preot în Edessa i a deinut funcia

de conductor al colii din Edessa. înc
din timpul lui Rabbula, preoimea ede-

ssenian înclina în mare parte spre nesto-

rianism. Activitatea de început a lui Ibas

se înscrie în aceast tendin. Astfel,

fiind el însui mare admirator al lui Teo-

dor* de Mopsuestia i urmând tendinei

generale din cetate, traduce în siriac,

împreun cu doi ucenici ai si. Kumi* i
Pruba, Comentariile la Vechiul $i la Noul
Testament ale lui Teodor de Mopsuestia.

Alarmat de popularitatea crescând a
scrierilor lui Teodor de Mopsuestia.

Rabbula încearc s le stvileasc influ-

ena, prin punerea lor sub anatem. Ibas

intr imediat în defensiv, acuzându-l pe

Rabbula c îi duce planurile la îndepli-

nire cu mân aspr i în mod despotic i
c, fc

sub vemântul ortodoxiei, îi pedep-

sete nu numai pe cei vii, dar i pe cei

mori". Ibas îl consult apoi pe Andrei*,

episcop de Samosata. dac trebuie s-l

atace public pe Rabbula i s rite scin-

darea Bisericii. Rspunsul acestuia a fost

pozitiv. Ibas particip, în calitate de

preot, la sinodul ecumenic de la Efes din

431. In 433 el îi scrie o scrisoare lui

Maris*. episcop de Hardascliir în Persia,

care va deveni celebr datorit coninutu-

lui ei. O mare parte din scrisoare este

inclus in actele sinoadelor de la Calce-

don i de la Constau tinopol i la Facun-

dus*. Maris vizitase Edessa înainte de

izbucnirea controversei dintre Nestorie*

i ortodoci. Ibas îl informeaz despre

evenimentele care s-au derulat de la vi-

zita sa. Scrisoarea dezvluie starea de

spirit a lui Ibas care, dei prea indepen-

dent fa de cele dou tendine, se simea
exasperat de cursul controversei. Pe de o
parte, Nestorie era cenzurat pentru c

refuzase s atribuie Maicii Domnului
titlul de ©EotOKoq i pentru declaraiile

sale lipsite de orice precauie, prin care

vederile sale au fost identificate cu cele

ale lui Pavel* de Samosata, care îl con-

cepea pe Hristos ca om simplu. Pe de alt

parte, el îl acuza pe Chirii* de apolina-

rism, denuna erezia celor 12 capitole, i
îi imputa c, prin pstrarea identitii

perfecte a divinitii i a umanitii în

Hristos, el nega învtura ortodox pri-

vind unirea celor dou naturi într-o sin-

gur Persoan. El nu se rezum doar la

probleme de doctrin, ci trece i la atacuri

la persoan, acuzându-l pe Chirii de

comportament reprobabil în timpul eve-

nimentelor de la sinodul de la Efes. în

cele din urm, el îl mai informeaz pe

Maris, cu nuane triumfal iste, despre re-

concilierea dintre Chirii i loan* de An-

tiohia, c cel dintâi a acceptat definiiile

ortodoxe, i îl roag s rspândeasc pre-

tudindeni aceast veste bun. El nu uit

s adauge c 'Egipteanul (adic. Chirii)

i gruparea sa au fost ruinai i au trebuit

s-i înghit cuvintele* i s nu mai afir-

me c divinitatea i omenitatea formeaz
o singur natur {\t.n. aici Ibas greete,

deoarece Chirii nu a susinut o singur

natur, ci o persoan în dou naturi sau

firi), recunoscând templul i pe Cel care

se slluiete în el. lisus Hristos. El îi

mai trimite lui Maris scrisoarea lui loan

de Antiohia ctre Chirii i rspunsul

acestuia, recunoscând ortodoxia celor

dou scrisori i îi spune c i el a început

s comunice din nou cu Chirii prin

scrisori. Chirii însui dându-i rspuns.

La moartea lui Rabbula, în 435, gruparea

pronestorian îl ridic pe Ibas pe tronul

episcopal din Edessa. Reaciile ortodoc-

ilor nu au întârziat, acuzându-l c este

cauza principal a disensiunilor dintre

episcopii egipteni i sirieni. tirea a ajuns

la urechile împratului Teodosie i ale lui
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Produs, patriarhul Constantinopolului.

Acesta îi trimite un tomos lui Ioan de

Antiohia care. dei nu avea Osrhoene

(Edessa) în jurisdicia lui, era totui cel

mai influent episcop, rugându-1 s îi

cear lui ibas s înlture scandalul prin

condamnri fie în biserici i sub isc-

litur a unor anumite propoziii eretice la

care el însui a fcut referire în scrisoarea

ctre Biserica din Armenia, prin care

atrgea atenia asupra erorilor nestoriene.

Produs adreseaz aceeai cerere tuturor

episcopilor rsriteni. dar cu succes rela-

tiv. Chiar dac pentru moment lucrurile

par a se fi calmat, acuzatorii lui Ibas îl

urmresc în continuare. Cazul Ibas a fost

discutat la dou sinoade locale, yr i

Berît (Beyrut), acesta fiind achitat de

acuzele aduse. îns, cu ocazia sinodului

tâlhresc de la Efes din 449, el este con-

damnat alturi de Flavian, patriarhul

Constantinopolului, Teodoret de Cyr i

ali cinci episcopi i trimis în exil, iar

locul i-a fost luat de Nonnus. Sinodul de

la Calcedon. din 451, îl repune în scaun,

unde rmâne pân la moarte, în 457.

Dup moartea sa, susintorii si din

Edessa au fost persecutai i silii s se

retrag la Nisihe, care va deveni centru

teologic pentru Biserica Persiei, dup
închiderea colii de la Edessa de ctre

împratul Zeno. în 489. Scrisoarea lui

Ibas ctre Maris a fost condamnat. în

timpul împratului Justinian, de ctre un

sinod de la Constantinopol din 553,

punându-se astfel capt istoriei celor trei

capitole.

Ibas s-a impus mai ales ca traductor. Cu

toate acestea, el a scris i o serie de lu-

crri originale: un comentariu ia Pro-

verbe. Omilii hi versuri (madhrasha\

Predici i o disputa cu im eretic, din care

nu s-a pstrat nimic. Singura lucrare care

s-a pstrat este scrisoarea ctre Maris,

dar nu în siriac, ci în traducerea greac.

Assemani, BO, Or. III, I, Roma, 1725, p. 85-

86 (Abhd-isho, Catalogvs librorum syrorum,

61); Mansi, VII, 241-250; J. Labourt, Le

Christianisme dam l'Empire perse sous la

dinastie sassanide (224-632), Paris, 1904; A.

de Ales. La leftere d'ibas Mares le Persan,

în Rech. SR, XXII, 1932, p. 5-25; E.

Venables, Ibas, ari. în Smith-Wace. III, p.

192-196; Bardenhewer, IV (1924), p. 410 °i

urm.; Wrighl, p. 42; Duval, p. 76-77, 247,

314. 341-342; Chabot, 47-48; Urbina, p. 99-

100; Cross, ibas, în ODCC, p. 686; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 347 i urm.; J.-M. Sauget,

Ibas, în DECA, I, p. 1205; P. Bruns, Ihasvon

Edessa, în LACL, p. 306.

Idacius sau Idatius (Hydatius)

Idacius sau Idatius (în lat. Hydatius),

(sec. V), episcop de Aquae Flaviae

(Chaves sau Chiaves), în Gallicia (420-

470) i istoric bisericesc. Dup propria sa

mrturie s-a nscut în anul 388, la scurt

vreme dup ce Priscillian i adepii si

fuseser executai. în anul 400 clto-

rete în Egypt i în Palestina. In timpul

ederii sale în Palestina, îl întâlnete pe

Fer. Ieronim* i îi cunoate pe Ioan, epis-

copul Ierusalimului, Eulogius, episcopul

Cezareei, iar în Egipt, pe Teofil* al Ale-

xandriei. Revine acas, înainte de invazia

barbar în Spania, invazie care l-a deter-

minat pe Orosiu* s se retrag în exil, iar

pe Avitus* de Braga îl împiedic s se

întoarc în tar de la Ierusalim. La apte

ani dup ce Peninsula Iberic a fost ocu-

pat de suevi, alani i vandali, mai exact

în anul 416, el se convertete. în 427 a

fost fcut episcop de Aquae Flaviae.

întrucât situaia sub dominaia suevi lor

devenise insuportabil, în 431, Idatius

este trimis de arhiepiscopii gallicieni Ia

Aetius* în Galia pentru ajutor. El revine,

însoit de legatul Censorius, prin ale

crui eforturi, episcopii izbutesc s fac

pace cu suevii, dar nu înainte ca acesta s
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fi prsit Gallicia. Pacea a durat peste 25

de ani. interval în care Biserica de aici a

putut s rezolve problema ereticilor

priscilieni i manihei, care ajunseser s
aib adepi chiar în rândurile ierarhiei. Se

pare c Idatius însui a jucat un rol activ

în rezolvarea acestei probleme. Idatius

moaie în jurul anului 470. El este autorul

unei cronici, Chromkoh, care continu

istoria lui Eusebiu* i Ieronim*, de la

anul 378 i pân la 468, adugând o serie

de informaii pe care Ie-a adunat perso-

nal, de la autoriti ca Sulpiciu* i Oro-

siu* i bineîneles Augustin* i Ieronim.

El se concentreaz cu precdere asupra

evenimentelor din Spania i mai ales din

Gallicia i deplânge distrugerile i dezas-

trul provocate de invazia barbar. în

legtur cu imperiul roman, aflat în pro-

ces de decdere, el nu-i face iluzii i nu

întrevede nici o ieire posibil din starea

jalnic în care se zbtea societatea din

vremea sa.

Migne, PL, 51, 869; Idem, 74, 701-750;

CPL, 2263; Isidore de Sevilla, Vir. iii, cap. 9;

Mommsen, Chron min., 2. Berlin, 1894, p.

1-36; M.A..Ward, Idatius (3), art. în Smith-

Wace, III, p. 206-208; A. Tranoy. în SCh.

218-219. 1974; C. Mole. Uno storico del V

secolo: ii vescovo ldazio, Catania, 1978;

Altaner-Stuiber. 1980. p. 232 i urni.; M.
Simonetti, Idace, în DECA, I, p. 1207-1208;

U. Hamm, Hydatius von Aqnae Flaviae, în

LACL, p. 302-303, cu bibliografie.

Ieronim, Fericitul

Ieronim, (c. 342-420), traductor i exe-

get biblic. S-a nscut în Stridoniu, loca-

litate aflat la grania dintre Dalmaia i
Panonia. în jurul anului 342. Având posi-

biliti materiale, prinii îi dau o edu-

caie aleas, in jurul anilor 360-7, pleac

la Roma, unde se va boteza i va face

studii strlucite de gramatic i retoric.

sub îndrumarea lui Aelius Donatus, tot-

odat, se familiarizeaz cu clasicii latini.

Tot aici îi însuete primele noiuni de

limb greac. De la Roma merge la Trier

unde intr în contact cu tradiia monahal
rsritean la mod în acea vreme i în

Apus. Petrece un rstimp, împreun cu

Rufin*, pe care l-a avut coleg de studii la

Roma, Chromatius* i Bonosus, în antu-

rajul episcopului Valerian de Aquileia.

De aici pleac în Rsrit (373), pentru a

cunoate îndeaproape viaa monahal. La

Antiohia îl audiaz pe Apolinarie* de

Laodiceea, aprofundeaz cunotinele de

limb greac i se retrage, pentru o vre-

me, în deertul Chakis, la sud de Alep,

unde înva, sub îndrumarea unei evreu

convertit, limba ebraic. Dup izbucnirea

controverselor doctrinare, prsete pus-

tia i revine la Antiohia, unde se altur
lui Paulin. teolog ultra-niceean, care îl

hirotonete, pentru a-l câtiga ca adept-

In jurul anului 380, pleac Ia Constan-

tinopol, unde îl cunoate pe Sf. Grigorie*

de Nazianz, care îi adâncete dragostea

fa de Origen*, ale crui opere începuse

s le traduc. De aici. îi însoete pe Pau-

lin de Antiohia i pe Epifanie* la Roma.
La Roma, el ajunge secretarul papei Da-

masus. Acum începe perioada cea mai

fertil a activitii sale. Se angajeaz,

totodat, în activiti pastorale, explicând

Evanghelia doamnelor din înalta socie-

tate. Aprofundeaz limba ebraic, inân-

du-le acestora un curs de iniiere în

aceast limb. Dup decesul lui Damasus

i ajungerea lui Siricius pe tronul episco-

pal, fiind luai în derâdere, datorit leg-

turilor sale cu doamnele aristocrate din

Roma. el prsete oraul i pleac spre

Cipru, unde se întâlnete cu prietenul su
Epifanie, iar de acolo trece la Antiohia,

fiind primit de ctre Evagrie. în aceast

cltorie a fost însoit de Paula i Eusto-

chium. De la Antiohia face o vizit, în
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compania celor dou doamne, la Alexan-

dria, unde audiaz cursurile Iui Didîm*

cel Orb i la comunitile monahale din

deertul nitrian. Revine în Palestina i se

stabilete lâng Betleem. unde Paula

întemeiaz, cu bani proprii, trei mnstiri

de clugrie, pe care le va conduce per-

sonal, i una pentru clugri, condus de

Ieronim. Stabilirea la Betleern a fost în-

soit de o bogat activitate literar. El

continu traducerile, scrie comentarii, i

diverse lucrri doctrinare, istorice, pole-

mice i ascetice. A participat la disputa

origenist, care l-a adus în conflict cu

loan, episcopul Ierusalimului i cu prie-

tenul su Rufin. Tot aici a dus lupta con-

tra pelagienilor. care i-au incendiat

mnstirea. Atât pelagienii, cât i invazi-

ile hunilor i ale altor barbari, l-au obli-

gat s fug din Palestina. Moartea Paulei

a fost o mare lovitur pentru Ieronim. Se

consoleaz, traducând o serie de opere

monahale, printre care Regula lui Paha-

rnic i termin traducerea Bibliei ebraice

în latin, în 405. i scrie o serie de co-

mentarii la profei. Ieronim se stinge din

via, tar a fi putut încheia comentariul

la profetul leremia. Mai târziu, trupul su

neînsufleit a fost dus i aezat în Bise-

rica Santa Mria Maggiore.

Dou sunt contribuiile majore aduse de

Ieronim: traducerea Sf. Scripturi din

ebraic i greac în limba latin i trans-

miterea literaturii patristice greceti lu-

mii cretine din Apus. El rmâne, în pri-

mul rând. cunoscut ca traductor al Sf.

Scripturi, intr-o prim etap, Ieronim a

revizuit prima traducere în latin a textu-

lui sacru, hala, pentru ca mai apoi. s
fac o traducere a Vechiului Testament,

dup originalul ebraic. Revizuirea inte-

gral a Bibliei a fost terminat în 405. La

început, traducerea sa a fost primit cu

rezerve, treptat, îns- ea devine textul

oficial al Bisericii din Apus. în sec. al
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XUI-lea a primii numele de Vulgata. Un

interes deosebit a artat Ieronim fa de

istoria bisericeasc. Astfel, el traduce

partea a doua a cronicii lui Eusebiu*,

continuându-o de la 325 i pân la 378.

I a aceasta, el adaug vestita sa lucrare

De viris ilhtstribus, un catalog de scri-

itori cretini, scris sub influena lui Sue-

toniu. dar cu materiale preluate din Isto-

ria bisericeasc a lui Eusebiiu cu adao-

suri din sfera cretin apusean. Ono-

mastica: Liber locorum, Liber nomrmtm.

o completare a lucrrii lui Eusebiu, care

cuprinde nume i denumiri geografice

biblice, aranjate în ordine alfabetic.

Dup exemplul Vieii lui Antonie, el scrie

vieile a trei sihastri palestinieni: Viaa

lui Pavel, Viaa lui Ilarion, fondatorul

monahismului palestinian, i Viaa lui

Malchus. Legat de preocuprile sale bi-

blice, reinem comentariile fcute de el:

comentarii la diverse epistole ale Sf.

Pavel (Galaleni, Efeseni, 'fit i Filirnon).

la Ecclesiast, note la psalmi. Ouaestioiics

hebraicae in Genesim, comentarii Ia pro-

fei, comentariu la Matei, comentariu la

Apocalips. Ieronim a tradus mult clin

opera lui Origen i Didim cel Orb: Omi-

liile lui Origen la Profei i ( tfnt&va

( cinlrilor. Omiliile la Luca, De prin-

cipiis i tratatul despre Duhul Sfânt al lui

Didim cel Orb i o serie de texte pole-

mice ale lui Epifanie ctre loan de Ieru-

salim, ale Iui Teofîl ctre Epifanie, ale lui

Epifanie ctre Ieronim etc. i un corpus

de documente pahomiene. Ieronim este

cunoscut i ca polemist de excepie. Din

operele sale polemice reinem: Alteraii"

Lnciferiani ei Orthodoxi; Contra Hei vi-

ciiun?; Achersus Iovintanum; Contra kh

hannem Hierosolymitanwn; Contra Vigfc

lantium i Apologia adversus libros

Rufnii. La aceast activitate teologic i

literar se adaug 59 de omilii la psalmi,

Isaia, Marcu i alte texte biblice. Corc
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pondena sa cuprinde peste 150 de piese,

interesante pentru coninutul i frumu-

seea lor literar. Doctrina propus de

leronim este cea ortodox, întemeiat pe

Sf. Scriptur i Sf. Tradiie, dei nu a fost

cu totul strin unor influene origeniste,

mai ales în materie de soteriologie.

Migne, PL 22-30; PLS 2, 18-328; CSEL,
54.56, 59; CCL 72-78, cu bibliografie; pro-

priul catalog aJ operei sale în; De viris illus-

tribus 135; J. N. D. Kelly. Jerome, His Life,

Wriiings, and Coniroversies. London, 1975;

F. Cavallera. St. Jerome. Sa vie et son oeu-

vre, I, 1-2, Louvain, 1922; G. Grutzmacher.

Hieronymus, I-III, Leipzig, 1901-1908; G.

(fel Ton, S. Girolamo di Stridone, Trieste,

1962; J. Vogels, Vulgatastudien. Die Evan-
gelien der Vulgata. MUnster, 1928; E.

Krischker, ZurSprache der Regula Pachomii

in der lateinischen Version des Hieranymus,

Diss.. Viena, 1966; P. RousseauP Ascetics,

Authority and the Church in fhe Age of
Jerome and Cassian, Oxford, 1978; P. Jay,

Jerome lecteur de l'Ecriture, Supplements au

Caliiers Evangile 104, Cerf, Paris, 1998; B.

Jeanjean, Saini Jerome e( l'hârsie. Institute

d'Etudes Augustiniennes, Paris. 1999; W.
Fremantle, Hieronymus, art. în Smith-Wace,

III, p. 29-50; Bardenhewer, III, p. 605-654;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 394-404; .!. Forget.

DTC, 8, pt. 1 . 1924. col. 894-897; Cayre, T, p.

555*578; I. G. Coman, Patrologie, 1956, p.

241-244; Tixeront, Patrologie, p. 325-343;

Cross, Jerome, art. în ODCC, p. 731-732;

Quasten, Patrology, IV, p. 212-246, cu biblio-

grafie; J. Gribornont, Jerome. în DECA, II, p.

1320-1324; A. FOrst, Hieranymus, în LACL.
p. 286-290, cu bibliografie.

leronim de Ierusalim

leronim de Ierusalim, preot în Ierusalim

i polemist de la cumpna secolelor VI i
VII. Ii este atribuit o apologie împotriva

iudeilor, scris sub forma unui dialog,

probabil, dup exemplul Dialogului cu
Iudeul Trifoii, al Sf. Justin* Martirul i

Filosoful. Fragmentele referitoare Ia

botez i la psalmi sunt considerate neau-

tentice.

Migne, II, 845-866; 40. 848-865: 94, 1409;

CPG, 7815-7818; DTC, &, col. 983-985; I.

Hausherr. Les grand courants de la spiritua-

lite orientale, OCR I, 1935, p. 126-128*

Beck, p. 447-448: J. Darrouzes. Jerome le

Grec, în DSp 8, col. 919; D. Stiernon. Jerowt'

de Jerusalem, în DECA, II. p. 1324; G.

RSwekamp. Hieronymus von Jerusalem. în

LACL. p. 290-291.

Ignatie Teoforul

Ignatie Teoforul, Sf. (35-107), episcop

de Antiohia. martir al Bisericii i unul

din cei mai de seam Prini apostolici.

Nu avem detalii despre viaa sa. Se crede

c a fost sirian de origine i c, înainte de

convertirea sa la cretinism, ar fi fost

pgân i mare persecutor al cretinilor

(Lightfoot). Potrivii tradiiei. Ignatie a

fost episcop de Antiohia, al doilea sau al

treilea în succesiune la scaunul episcopal

dac. aa cum susin Eusebiu*. Origen*

i leronim*. Sf. Ap. Petru a fost primul

episcop la Antiohia, Evodiu fiind al doi-

lea. De la Eusebiu mai aflm c Ignatie a

suferit moarte martiric la Roma. în tim-

pul domniei împratului Traian (98-1 1 7).

Ignatie a fost arestat. împreun cu al(i

cretini, în timpul persecuiei din An-
tiohia i pedepsit cu moartea prin arun-

care la fiare în amfiteatrul de la Roma.
Astfel, el a fost transportat la Roma.
însoit de o gard de 1 soldai, pe care el

însui îi numete Meoparzi'. în drum spre

Roma s-a oprit la Smirna, unde a fost

primit de Sf. Policarp* i s-a întâlnit cu o

seam de reprezentani ai Bisericilor

cretine din Efes, Magnesia i Tralle.

Acestor Biserici, el Ie adreseaz câte o

epistol, Totodat, el scrie o alt epistol

i cretinilor din Roma, cerându-le s nu
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intervin pe lâng curtea imperial pen-

tru a fi salvat de la moarte. De la Smirna

pleac spre Troada. apoi spre Neapolis,

adic Filipi, în Macedonia, i de aici, par-

curgând via Ignalia, ajunge la Dyrra-

chium (Durazzo). Aici se îmbarc pentru

Roma, unde sufer moarte de martir,

fiind sfâiat de tiarele slbatice, probabil

în anul 107, an în care Triau i-a srb-

torit victoria împotriva dacilor (Coman).

Sf. Ignatie îi sunt atribuite mai multe

scrieri, singurele autentice, dup cum

putem deduce din scrisoarea lui Policarp

ctre Filipeni i din informaiile date de

Eusebiu i leronim, sunt cele apte scri-

sori ctre efeseni, mawiesieni, trallieni,

ramam, fikuieifiem. smirneni i Poli-

carp. Primele trei scrisori au fost redac-

tate la Smirna, prin care mulumete

cretinilor din aceste Biserici pentru

dragostea pe care au artat-o fa de el, îi

îndeamn s fie supui autoritilor bi-

sericeti i le atrage atenia împotriva

primejdiilor eretice. Tot în Smirna a fost

redactat i scrisoarea ctre romani.

Scrisorile ctre filadelfieni, smirneni i

cea ctre Policarp au fost expediate din

Troada. Lui Policarp îi d i sfaturi de-

spre modul în care s conduc, în cali-

tatea sa de episcop.

Aceste scrisori ne introduc în atmosfera

dens a vieii din sânul comunitii cre-

tine la acea vreme, dezvluind entuzias-

mul cretinilor pentru credina lor. In

acelai timp, ele ne dau posibilitatea s
desluim caracterul autorului lor, care, pe

drept cuvânt, a fost numit i s-a numit

TeoforuT. Dar mai presus de toate,

scrisorile sau epistolele Sf. Ignatie au o

mare importan pentru istoria dogmelor.

în centrul teologiei Sf. Ignatie se afl

ideea de iconomie divin (Quasten), în

care desluim un hristocentrism puternic.

Dumnezeu dorete s elibereze lumea i

omenirea de sub stpânirea despotic a

prinului acestei lumi. El a pregtit lumea 1

pentru mântuire prin iudaism. îns îm-

plinirea are loc prin lisus Hristos. lisus

Hristos este doctor trupesc i sufletesc,

nscut i nenscut. Dumnezeu fcut om.

viaa adevrat în moarte, nscut din

Mria i de la Dumnezeu. Hristos este

atemporal (âjcpovo) i nevzut (âopa-

-coq), pentru noi s-a fcut vzut, nepti-

mitor fiind, pentru noi a ptimit. Biserica

este jertfelnicul
1

sau Mocul de jertf',

idee preluat din credina c Euharistia

este jertfa Bisericii, fapt afirmat în

Didahii, unde Euharistia este numit jert-

f. Euharistia este doctoria nemuririi,

antidotul împotriva morii i viaa ve-

nic în Hristos. De aceea, el îndeamn pe

smirneni. i prin ei pe toi cretinii, s
primeasc Sf. împrtanie, care este atât

Trupul, cât i Sângele Domnului nostru

lisus Hristos: 'Euharistia este Trupul

Mântuitorului nostru lisus Hristos, care a

suferit pentru pcatele noastre i pe care

Tatl din iubirea Lui L-a înviat din mori".

Sf. Ignatie este cel care a folosit pentru

prima dat expresia de 'Biseric univer-

sal' (KaBoJiipcn ekkXioIcx): 'Acolo

unde este episcopul, acolo s fie poporul,

dup cum acolo unde este lisus Hristos,

este Biserica universal'. El mai reine

distincte treptele preoiei: '... dup cum

exist un episcop, ajutat de preoi i dia-

coni
1

(Ep. c. Smirneni 7, 1), sau
kV în-

demn, strduii-v s facei toate lucru-

rile în acelai gând cu Dumnezeu: epis-

copul s conduc în locul lui Dumnezeu,

în timp ce preoii lucreaz ca sfat al apos-

tolilor, iar diaconii, atât de dragi mie,

sunt încredinai cu slujirea lui lisus

Hristos' (Magn. 6, I). Dac hristologia

Sf. Ignatie poart amprenta gândirii

pauline. trirea i viaa cretin dezvluie

nuanele mistice ale tririi în Hristos.
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prezente la Sf. loan. Sf. Ignatie este pro-

babil cel dintâi scriitor cretin care arti-

culeaz 'urmarea lui Hristos', ca dimen-

siune a vieii cretine. în nucleul înv-
turii mistice propus de Sf. Ignatie,

regsim doctrina ortodox despre îndum-

nezeirea omului. Trebuie s reinem c
Sf. Ignatie vede trirea mistic în strâns

legtur cu viaa liturgic, element ps-
trat cu sfinenie în Biserica Ortodox.

Migne, PG, 5; F.X. Funk, Patres Apostolici,

U 212-295; R.T. Smith. fgnatius, St., art. în

Smith-Wace, III, p. 209-223; Ignacc d'An-

tioche, Lettres* în Sources Chretiennes, 10,

Ed. Cert", Paris. 1946; PG. Crone, Ignatius

von Antiochien. Brie/e. MUnster, 1936; J.

Rius-Camps, The Four Authentic Letters of
Ignatius the Martyr, Roma, 1979; M.-H.

Congourdeau i A.-G. Hamman, Les evqques

apostoliqites, Peres dans la foi 77, Editions

Migne, Paris, 2000 (trad. în francez, introd.,

note ghid tematic); I. Olariii, Scrierile

Prinilor Apostolici, Caransebe, 1892; M.
Pâslaru. Scrierile Prinilor Apostolici, R,

Vâlcea. 1936, p. 1-49; D. Fecioru, Scrierile

Prinilor Apostolici, P.S.B., I, p. 147-199;

CC. Richardson, The Christianity ofIgnatius

of Antioch, New York, 1935; K. Bommes,
Weizen Gottes. Untersuchung zur TheoJogie

des Martyriums hei Ignatius von Antiochien,

Ivoln-Bonn, 1976; H. Paulsen. S/udien ~vr

Theologie des Ignatius von Antiochien,

GSttingen, 1978; R. Joly, Le dossier d'Ignace

d'Antioche, Bruxelles, 1979; P. Meinhold,

Studieri ZU tgnatius von Antiochien^ Wies-

baden, 1979; C, Treven. ignatius ofAntioch,

Lewisten, NY, 1992; Bardenhevver, I, p. 119-

146; Altaner-Stuiber, p. 47-50; Quasten.

Patrolagy* I, p. 63-76 (cu bogat bibliogra-

fie); Cross, Ignatius, art. în ODCC, p.688-

689; I. G. Coman, Patrologie, 1956, p. 36-

38; Idem, I, p. 130-147; P. Nautin, Ignace

d'Antioche, în DECA. I, p. 1209-1211; F.R.

Prostmeier. Ignalius von Antiochien, în

LACL, p. 306-308, cu bibliografie.

Ilarie

Ilarie (sec. V), poet din Galia, personaj

distinct de Ilarie* de Arles i Ilarie* de

Poitiers. Este autorul a trei poeme biblice

scrise în vers hexametric: /// Genesim ad
Leoneni papam\ De Evangelio i De
mariyrio Macchabeorwn.

Migne, PL, 50, 1275-1284; CSEL, 23, 1,

231-274; studii: CSEL, 23, p. XXVIII-
XXIX; A. Hamman, Hilaire, în DECA, I, p.

1153-1154; M. Meier, Hilarius, Dichter, în

LACL, p. 292-293, cu bibliografie.

Ilarie de Arles

Ilarie de Arles (401-449), mitropolit i
episcop de Arles, conductor al gruprii

semipelagiene (Cross). S-a nscut în

Galia la începutul sec. V. A primit o edu-

caie liberal, care a inclus studiul

filosofi ei i al retoricii. A fost un predica-

tor excelent fiind comparat cu Augus-
tin*. îmbrieaz viaa monahal sub

influena Iui Honorat*, iar dup moartea

acestuia, dei împotriva voinei sale, este

numit episcop de Arles, în 429/30. Ca
episcop duce o via ascetic, slujind cu

druire i ajutând pe cei slabi. In anul

numirii sale. Prosper* i Ilarie, un laic. i

se adreseaz lui Augustin, informându-l

c episcopul Ilarie ar avea ezitri cu pri-

vire la învtura acestuia despre predes-

tinaie. In rest, ei adaug c Ilarie epis-

copul este un admirator al lui Augustin.

Augustin rspunde în De dono perseve-

raniiae, exprimându-i uimirea fa de

ezitrile respective i îi reafirm înv-
tura în aceast privin. Mai mult necaz îi

va aduce lui Ilarie înlturarea din scaunul

episcopal a lui Chelidoniu (sau Quelido-

nius). care a înclcat canoanele, casa-

tor indu-se cu o vduv. Acesta apeleaz
la Leon, episcopul Romei. Ilarie se de-

plaseaz la Roma pentru a rezolva pro-
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blema. Aici lucrurile iau o întorstur

diferit. Leon îl repune pe Chelidoniu în

treapt, pe motiv c acuzaia nu a fost

dovedit. In realitate îns, la altarul din

Roma slujeau multe persoane care se

aflau în situaia lui Chelidoniu. în ceea ce

îl privete pe Ilarie, Leon îi ia titlul de

mitropolit i îl confer episcopului de

Vienne. îl acuz apoi c a.traversat Gal ia

în drum spre Roma în compania unui

grup de oameni înarmai i c a hirotonit

un episcop în locul lui Projectus, care era

bolnav. în plus, folosindu-se de influena

pe care o avea la curtea imperial, Leon

îi solicit împratului Valentinian II un

rescript împotriva lui Ilarie pentruc ar fi

tulburat pacea în Biseric i c s-a rscu-

lat împotriva majestii imperiale. In

acelai timp, Leon a încercat s-l pun
sub paz armat, Ilarie a dejucat acest

plan i a fugit, reîntorcându-se la Arles.

Rescriptul primit din partea împratului

confirm pretenia pontifului roman de a

fi episcop universal i a fost dat în anul

445; Ut Episcopis Gallicanis omni-

busque pro lege esset, quidquid apostoli-

cuc sedis auctoritas sanxisset; i/a ut

quisquis episcoporum ad judiawn Ro-

mani antistitis evocatus venire neglexis-

set per moderatoretn ejusdem provinciae

adesse cogeretur.

Ilarie revine la Arles. Despre ultimii ani

de via ai si tim doarc a continuat sa-

i îndeplineasc funcia de episcop cu

acelai sârg i aceeai contiinciozitate.

Abia dup moartea lui Ilarie, în 449,

Leon îi va recunoate meritele, vorbind

despre "memoria lui sfânt'.

Multe din informaiile pe care le avem

despre Ilarie sunt furnizate de el însui,

în biografia lui Honoratus, al crei autor

este. De vita S. Honoruti, episcopul

fondator al aezmântului eclesiastic din

Lerini. Alte lucrri ale sale care au supra-

vieuit sunt: Epistula ad Eucherium

Lugdunsem, o predic De vita S. Ho-

norati Arelatensis episcopi i câteva ver-

suri, Defontibus Gratianopolitanis, ps-

trate de Grigorie* din Tours. în biografia

sa sunt menionate: homiliae in tothts

anni festivilatibas expeditae, o expositio

symbolr i o serie de scrisori. îi mai suni

atribuite, dar în realitate neautentice.

Sermo de vitaS. Genesii, Sermo seu nar-

ratio de miracuîis S. Genesii martyris

Arelatensis i Expositio de fîde catholica

(aceasta pare a fi autentic. F. Katten-

busch în Quasten).

Migne, PL, 50, 1219-1246; CPL 500-509; C.

Wotke, CSEL, 31,1 894; A. E. Bum. în ZKG,
19, 1899, 180-182; K. JCUnstle, Eine Bi-

hlio/hek der Symbole, Mainz. 1900, p. 173-

175; Honorat de Marsilia, Vita S. Hilarii

Arelatemis, în BHL, 3882; B. Kolon. Die

Vita s. Hilarii Arelat., Paderborn, 1925;

Hilaire d'Arles, Vie de S. Honorat, M.D.Va-

lentin, SCh 235, Paris, 1977; F. Kattenbusch.

Das Apostolische Symbol 2, Leipzig, 1900.

453, n. 35; D. Franses, Paus Leo de Groote

en S. Hilarius van Arles. Bois-le-Duc, 1948;

A. Fuhrmann, Die Fabel vom Papst Leo mul

Bischof Hilarim. Archiv. fur Kulturgeschich-

te, 43J96l,p. 125-162; G. LanggSrtner, Die

(Jcrllienpolttik der Papste, Bonn, 1964; F.

Prinz» Friihes Monchtum im Frankenreich.

MQnchen, 1965, p. 50 i urm.; S. Pricoco,

L'isola dei santi. II cenobio din Lerino e le

origini del monachesimo gallico. Roma,

1978; J.G. Cazenove, Hilarius (17), art. în

Smith-Wace, III, p. 67-72; Cross, Hilarius,

art. în ODCC, p. 648-649; Bardenhewer, IV,

p. 571 i urm.; Altaner-Stuiber, 1980, p. 455

i urm.; Tixeront, Patrologie, p, 365; Cayre,

II, 160-161; Quasten, Patroiogy, IV, p. 510-

5

1

1 : S. Pricoco, Hilaire d'Arles, în DECA, I,

p. 1154; C. Kasper, Hilarius von Arles, în

LACL, p. 292, cu bibliografie.

Ilarie Pictavianul sau

Ilarie de Poitiers

Ilarie Pictavianul sau Hilarius Picta-

viensis (315-367), episcop de Pictavium
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(actualul Poitiers), principalul aprtor al

ortodoxiei niceene în Apus. S-a nscut la

Poitiers în anul 315, într-o familie p-
gân deosebit de înstrit. Prinii si s-au

îngrijii de "educaia sa. trimiându-l la

studii în oraul Burdigala (Bordeaux).

unde. pe lâng studiul culturii clasice

latine, adâncete i filosofla. în jurul anu-

lui 350, primete botezul împreun cu

soia i fiica sa. In 353 scaunul episcopal

de Poitiers devine vacant, llarie este ales

episcop prin sufragiu popular general.

Dup numai doi ani, în 355, llarie este

obligat s se angajeze în controversa ari-

an care domina spiritele în Biserica

cretin la acea vreme. Triada, Ursacius,

Valcns i Saturninus, care reprezenta par-

tida arian în Gal ia, nu agita doar

spiritele, ci lua msuri împotriva aprto-
rilor doctrinei niceene. Aa se face c la

sinodul de la Milano din 355, Ursacius i
Valens. dup ce mai înainte iscliser

actele sinodale de la Constantinopol în

favoarea Sf. Atanasie*, de data aceasta îl

condamn i împreun cu ei, sub pre-

siunea împratului Constantin, muli ali

episcopi isclesc condamnarea. Acest

lucru îi determin pe majoritatea epis-

copilor din Galia, în frunte cu Ipolii. s
rup comuniunea cu cei trei simpatizani

ai arianismului. Evenimentele se preei-

pil, un nou sinod fiind convocat la Be-

ziers în Languedoc, în 356, prezidat de

Saturninus de Arles. Sub influena aces-

tuia, sinodul îl condamn pe llarie i al-

turi de el pe Rodanius. episcop de Tou-

louse. întrucât acetia persist în ati-

tudinea lor antiarian, sunt depui i
trimii în exil în Frigia. Acest exil a durat

aproximativ trei ani, perioad în care

llarie se familiarizeaz cu literatura cre-
tin greac i, în special, cu scrierile lui

Origen*. ceea ce îl determin s ias de

sub influena lui Tertullian* i s îmbr-
ieze un spiritualism platonician. Tot-

odat, el adâncete problema teologiei i
a terminologiei niceene, ajungând la

dou concluzii: a. formularea ortodox
corect a doctrinei trebuia s aib în

vedere distanarea nu numai de arianism,

dar i de cealalt extrem a monarhismu-

lui sabelian i b. nu doar formula ni-

ceean homoousion era singura variant

valabil împotriva arienilor, ci i cea de

homokntsioii. Aceste dou principii l-au

ghidat atunci când a conceput tratatele

De Trinitate i De synodis (QuasLen),

scrise în perioada exilului. De altfel, la

sinodul de ia Seleucia (359), îl aflm pe

llarie în tabra homoiousienilor. Dup
încheierea acestui sinod, reprezentanii

homoiousienilor se deplaseaz la Con-

stantinopol pentru a prezenta împratului

Constantin hotrârile la care s-a ajuns.

Nu tim cu exactitate dac llarie a fost

unul din grup sau dac a venit la Cons-

tantinopol de unul singur. Cert este c, la

sfâritul anului 359, el se gsete Ia

Constantinopol. unde afl de întrunirea

episcopilor apuseni de la Rimini, care au

aprobat, sub presiune imperial. Crezul

de la Rimini, considerat a fi filo-arian.

tirile nu au fost pe placul lui llarie. care

cere împratului aprobarea de a avea o
dezbatere public cu Saturninus de Arles,

care sosise la Constantinopol, venind de

la Rimini. Cererea nu a fost aprobat, în

schimb, lui llarie i se permite s se în-

toarc acas, fr a i se cere s subscrie

crezul de la Rimini. Revenirea în Galia

nu implica reinstalarea lui în scaunul

episcopal. Totui, el a fost primit cu mare

entuziasm. Aici el devine sufletul sino-

dului de la Paris, din 351, care propune o

formul dogmatic acceptat de ho-

moousieni i homoiousieni, hotrându-se

doar condamnarea conductorilor arieni

din Apus, i o atitudine de indulgen
fa de episcopii care. Ia Rimini sau în

alte ocazii, au acceptat formula arian
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sub presiunea imperial. Ilarie mai apare

apoi Ia sinodul de Ia Milano din 364,

când a încercat împreun cu Eusebiu*

de Vercelti, s-l înlture din scaun pe

episcopul arian Auxeniu*. încercarea a

euat, iar Ilarie a trebuit s revin în

Galia, unde, dup informaia Iui lero-

nim*. s-a stins din via în 367.

Opera lui Ilarie este un preios izvor do-

cumentar, teologic i istoric. Din fericire

o mare parte din ceea ce a scris s-a i ps-
trat, ceea ce ne d posibilitatea unor

judeci pertinente i precise cu privire la

învtura sa i Ia locul pe care îl are în

istoria gândirii cretine. Lucrrile sale

doctrinare. De Trinitate i De synodis, se

leag de marea controvers arian. In

prima, el adun ceea ce era de valoare

pentru a dovedi deofiinimea i dumne-

zeirea Fiului împotriva arienilor. A doua

lucrare o adreseaz episcopilor din Galia

i din regiunile învecinate, dar i epis-

copilor din Rsrit, pentru a-i informa

despre formulele trinitare homoovsios i
homoiousios, folosite în controversa cu

arienii. Ilarie încearc s interpreteze

aceste dou formule in aa fel încât s
dovedeasc cum c amândou pol fi

interpretate atât ortodox cât i neortodox,

astfel încât ele sunt egale ca semnificaie

i c deosebirile sunt terminologice.

Liber cui Constant ium, Liber II ad Con-

stantimn. Liber contra Constant'imn.

Contra Aitxentivm nu sunt lucrri sau

tratate de istorie în sensul în care ne-au

obinuit Eusebiu* de Cezareea, Socrate*

sau Sozomen*, ci epistole prin inter-

mediul crora Ilarie a încercat s pun
capt unor tensiuni din sânul Bisericii,

solicitând intervenia direct a împratu-

lui, sau lucrri polemice. In domeniul

exegetic, Ilarie a scris Comentariu la

Evanghelia dup Matei i unul la Psalmi

i o serie de imne, fiind considerat primul

imnograf din Biserica de Apus.

Teologia lui Ilarie, dei îi propune s
susin doctrina niceean, fluctueaz în

funcie de elementele terminologice i
doctrinare cu care a venit în contact, fiind

pe punctul de a afirma o hristologie de

tip monofizit (Cross). Discursul trinitar

este întemeiat pe Scriptur. Atitudinea

polemic fa de afirmaia arian c doar

Tatl este Dumnezeu adevrat, se consti-

tuie într-o demonstraie antiarian susi-

nut cu numeroase texte biblice, insis-

tând asupra tensiunii dintre unitate (natu-

ra) i distincie (persona). în actul de

creare a lumii i a omului, Ilarie vede an-

gajat Logosul divin, care aduce Ia îm-

plinire voina Tatlui. în timp ce formele

de plural folosite în cazul lui Dumnezeu
în Vechiul Testament arat clar c El nu

este solitarius. Ilarie trebuie citit cu aten-

ie, deoarece sintezele sale doctrinare i
argumentrile sale, chiar dac reprezint

un adevrat tur de for (Quasten), ca

esen doctrinar las urme de îndoial.

Pentru istoria gândirii cretine, el este

deosebit de important deoarece a fost

primul scriitor i gânditor latin care a

fcut cunoscut, în Apus, gândirea Prin-

ilor greci. August in* i Toma de Aquino

îl citeaz ca autoritate în lucrrile lor. EI

este supranumit 'Atanasie al Apusului'.

Migne. PL, 9-10; CPL 427-472; PLS 1,241-

286; A. Zingerle, CSEL, 22, (1891); A. I.

Feder,CSEL 65(1916); R. P. Largent, Saint

Hilaire, Paris, 1924; X. le Bachelet, Miluire,

&; DTC, VI, 2, 1925, col. 2388-2462; J. G,

Cazenove, HiIarins Pictavtenis, art. în

Smith-Wacc, III, p< 54-66; Bardenhewer, III,

p. 365-393; F. Cayre, I, 344-353; C. F. A.

Borchardt, Hilary of Poieiers' Role in the

Arian Struggle, The Hague, 1966; A. D.

Jacobs, Hilary of Poitiers and the Ho~
moeousians. A Study of the Eastern Roots of
his Ecumenica! Trinitarisnu Diss.. Emory

University, 1968; A. Beck, Die Triniitslehre

des Heiligen Hilarhis von Poitiers, Mainz,

1903; J.E. Emmenegger, The Fimctions of
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Reason and Faith in fhe Theology of Saint

Hilary of Poitiers, Washington, 1948; R
Smulders, La doctrine trinitaire des. Hilaire

de Poitiers, Roma, 1944; C.F.A. Borchardt.

Hilary ofPoitiers'Role in the Arian Struggle,

Den Haag, 1966; I. G. Coman. Patrologie,

1956, p. 227-230; Tixeront, Patrologie, p.

300-304; Cross, Hilary of Poitiers, art. în

ODCC. p. 249; Quasten, Patrology, IV, p.

36-61; Altaner-Stuiber. 1980, 361-366, 501;

M. Simonetti, Hilaire de Poitiers y în DECA,
I. p. 1 154-1 158; M. Durst, Hilarius von Poi-

tiers, în LACL, p. 293-296, cu bibliografie.

Ildefonsus de Toledo

Ildefbnsus de Toledo (Hildefonsus, Hil-

defuns), (607-667), arhiepiscop de To-
ledo. S-a nscut în sânul unei familii aris-

tocrate, primind o educaie aleas. Copil
fiind, a simit o atracie deosebit faa de
viaa monahal. împotriva voinei fami-

liei, el fuge de acas i intr în mns-
tirea Agaliense. în apropiere de Toledo.

Devine clugr, iar în jurul anului 632. a

fost hirotonit diacon, de Helladius. epis-

copul de Toledo. Este numit stare i con-
duce mnstirea Agal pân la numirea lui

ca episcop de Toledo în 657. în calitate

de stare, particip la sinoadele opt (653)
i nou (655) de Ia Toledo. în 657. regele

îl numete, împotriva voinei sale, epis-

cop de Toledo. Nu cunoatem detalii cu
privire la activitatea sa de episcop. S-a

stins din via în anul 667. .Iulian, succe-

sorul su în scaun, a scris biografia sa. în

care prezint lista lucrrilor sale, remar-

când c, pe lâng cele terminate, el a mai
scris i altele pe care nu a izbutit s le

definitiveze. Din nefericire, din lunga

list prezentat de .Iulian, au supravieuit

doar patru scrieri: a. Liber de Wrgfrti-

latae S. Mariae. Cartea, scris împotriva

a trei 'necredincioi', i anume, Jovinian,

Helvidius i 'un anume evreu', dezvluie
veneraia deosebit pe care autorul o are

fa de Fecioara Mria. Este vorba de un
tratat polemic, specific mentalitii his-

pano-gotice din acele timpuri i celei

spaniole de mai târziu, îndreptat mai ales

împotriva evreilor spanioli, b. Liber

Adnotaîionum de Ordine Baplismi sau

Liber de Cogtiitiom BaptismL care pre-

zint învtura tradiional a prinilor
latini despre taine, mai ales a lui Au-
gustin*, Grigorie* cel Mare i Isidor* de
Sevilla. Este vorba în special despre

taina botezului, cum trebuie svârit, prin

simpl sau tripl afundare, problema

catehumeniloretc. c. Liber de itinere de-

eri quo pergiturpost baplismum sau De
progressu spiritualis deeri, conceput
ca o continuare a celei precedente, abor-

deaz, în perspectiv mistic, rtcirile

israel iilor în pustie, considerându-Ie ca

pe un itinerar duhovnicesc al sufletului

dup botez. d. Cea mai personal lucrare

rmâne De virorum illustrium scriplis,

conceput ca o continuare a lucrrilor

similare ale lui Ieronim*, Ghenadie* sau

Isidor*, fiind un document important

pentru istoria Bisericii cretine din Spa-

nia, in prima parte a sec. VII. In afar de

aceste lucrri, el a mai scris o serie de

imne. predici i dou liturghii în cinstea

sfinilor Cosma i Damian, patronii m-
nstirii Agali. Imnele sale nu au putut fi

identificate, iar dintre predici, sunt cu-

noscute aproximativ patrusprezece.

Migne. PL, 96. 9-330; CPL. 1247-1257; ed.

critic: De Virginitate Beatae Mariae, de

V.B. Garcia, (Textos latinos de la edad medi-

na espaiîola). Madrid, 1937; De viris, de C.

Codoiîer, Salamanca, 1972; S.A. Braegel-

mann, O.S.B., The Life and Writings ofSaint

ildefonsus of Toledo, Catholic University of

America Studies in Medieval History, New
Series, IV, Washington. 1942; J.M. Cascante

Dâvila, Doctrina Mariana de S. Hdefonso de

Toledo, Barcelona. 1958; M.H. Ward, Ilde-

fonsus, art. în Smith-Wace, III. p. 223-225:

G. Bareille, în DTC, VII, pt.I. 1922. col. 740-
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744; Altaner-Stuiber, 1980, p. 8 i urm.;

Cross, Ildefonsus, în ODCC, p. 690-691; J.

Fontaine, Jldefonse de Tolhde, în DECA, I, p.

121 1 cu bibliografie; E. Reichert, lldefom

von Toiedo, în LACL, p. 308-309, cu biblio-

grafie.

Indicopleustul, Cosma,
vezi Cosma Indicopleustul.

Inocent iu I

Inoceniii I (in. 417), episcop de Roma,

între anii 402-417, succesor al lui

Anastasie. Urc pe scaunul Romei într-o

vreme neprielnic. In timpul episcopatu-

lui su, Roma a fost cucerit de trupele

Iui Alaric (410), iar Biserica era zdrunci-

nat de erezia lui Pelagiu. De la el a

rmas o colecie de 36 de scrisori, for-

mând fondul principal al primei colecii

de decretalii. In scrisorile sale, el a abor-

dat probleme vitale pentru disciplina

Bisericii: celibatul clericilor i botezul

administrat de ctre eretici, citirea

Scripturii, ungerea bolnavilor i confir-

marea. In scrisoarea sa ctre Victricius,

el insista ca problemele minore s fie

rezolvate pe plan local, îns cele majore,

de interes general pentru Biseric, s fie

trimise la Roma, aceasta fiind instana

suprem, în I lina, el urmeaz politica lui

Damasus* i Siricius, încercând s înt-

reasc autoritatea vicarului de Tesalonic,

sub pretenia c Roma a evanghelizat

Bisericile din Iliria. Inoceniu îl susine

pe Sf. Ioan* Hrisostom împotriva Ale-

xandriei i Antiohiei, mergând pân la

ruperea relaiilor de comuniune cu aces-

tea. EI restabilete comuniunea cu An-

tiohia în 413.

Inoceniu este perceput ca un mare orga-

nizator al Bisericii de Apus i ca unul din

principalii susintori ai ideii primatului

Romei.

Migne, PL, 20, 463-608; Idem, 84, 657;

Idem, PLS, I, 793-796; R. Cabte, La lettre du

pape Innocent l Decentius de Gubhio (19.

UI 416), Louvain, 1973; H. Gebhardt, Die

Bedeutung tnnozenz 1 fur die Entmcklung

der pâpstlichen GewalU Leipzig, 1 90 1 ; E.

Caspar, Geschichte des Papstums, I, 1930, p.

296-343; M.R. Green, Pope Innocent /, diss.,

Oxford, 1973; J. Barmby, I/inocentius (12),

art. în Smith-Wace, III, p. 243-249; E.

Amman, în DTC, VII, 1922, col. 1940-1950;

Cross, Innocent /, art. în ODCC, p. 703; M.

R. Green, Pape Innocent /, Diss. Oxford,

1973; O. Wermelinger, Rom und Pelagins.

Stuttgart, 1975, p. 116-133; Quasten, Pa-

trology, IV, p. 582-585, cu bibliografie: B.

Studer, Innocent /, în DECA, I, p. 1225-

1226; W. Geerlings, Innozenz von Rom, în

LACL, p. 309.

Inoceniu de Maronia

Inoceniu de Maronia (sec. VI), episcop

bizantin de Maronia, pe coasta Traciei, la

rsrit de Tesalonic. II înlocuiete pe

Dimitrie, episcop de Filippi, la colocviul

organizai de ctre împratul Justinian la

Constantinopol, la sfâritul anului 532

sau începutul anului 533, cu scopul de a

gsi o cale de împciuire între episcopii

ortodoci i cei monofizii. De la Ino-

ceniu s-au pstrat dou documente. Pri-

mul document este o scrisoare, adresat

lui Toma, preot în Tesalonic, în care îi

descrie întâlnirea care a avut loc la

Constantinopol i la care el însui a par-

ticipat. Iar al doilea document, pstrat în

traducere latin, este tot o epistol, în

care susine formula theopaschit: unm
ex trinitate passus est carne - unul din

Treime a suferit în trup. Se pare c epis-

tola a avut drept scop s sprijine cererea

împratului Justinian, din 535, adresat

papii Ioan II s aprobe aceast formul.
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Argumentul su teologic urmeaz linia

Tomosutui ctre armeni al lui Produs*,

patriarh al Constantinopoiului, i susine

c lisus Hristos nu este doi Fii (Fiul lui

Dumnezeu i Fiul Omului), dup cum, în

opinia sa, înva Teodor* de Mopsuestia,

ci un singur Fiu, Cuvântul venic, 'Unul

din Treime', care nu a suferit în natura Sa

divin, ci 'în trup', adic în firea uman
luat la întrupare.

ACO, IV, 2, Berlin, 1914, p. XVI-XXVI; E.

Amman, în DTC, 15, I, col. 505-512; E.

Schwartz, Konzilstudien, Strasbourg, 1934,

p. 18-53; D.B. Evans, Innoceni of Maronia,
în NCE, 7, p. 531 ; M. van Esbroek, fnnocent

de Maronie, în DECA. I, p. 1226; B.

Windau, Innozenz von Maronia. în LACL, p.

309.

Instantius

Instantius (sec. IV), episcop spaniol al

crui sediu episcopal x\w ne este cunos-

cut, împreun cu Salvianus*, cel dintâi

discipol al lui Priscillian. Este con-

damnat în absen de ctre sinodul epis-

copilordin Spania i Aquitania, întrunit

la Saragossa. In urma rescriptului lui

Graian, el prsete Spania împreun cu

Priscillian i Salvianus i se îndreapt

spre Italia, în sperana de a lua legtura

cu Papa Damasus* i cu Ambrozie*,

între anii 381-382. încercrile lor au

euat, neftind primii de ctre cei doi. Se
întorc prin Galia, iar în drum îl con-

vertesc pe Macedonius, un ofier imperi-

al, la ideile lor, sperând ca prin influena

acestuia, împratul Graian s schimbe

rescriptul în favoarea lor, ceea ce s-a i
întâmplat. La revenire în Spania, îi

primesc înapoi bisericile. Dup decesul

lui Graian, lucrurile iau un nou curs.

Instantius este depus din treapt la si-

nodul de Ia Bordeaux din 384/5. Se face

apel Ia noul împrat, Maximus. Cauza lor

este din nou judecat i, în cele din urm,
se iau msuri aspre, în sensul c adepii

lui Priscillian au fost condamnai la exil

pe insulele siciliene. Se pare c Instan-

tius este autorul celor unsprezece tratate

care au fost atribuite lui Priscillian

(Schepss). Nu se tie cu certitudine dac
tratatul De Trinitate fidei catholicae îi

aparine sau trebuie inclus în acelai cerc

priscilian. Menionm apte omilii ale

sale: Tratatus paschae; Tractatus gene-

sis; tractatus exodi; tractatus psalmi I;

Tractatus psalmi III; Tractatus psalmi

XIV; Tractatus psalmi LIX i o rugci-

une; Benedictio superfideles.

CPL 785, 788; G. Schepss, în CSEL, voi.

XVIII, 1889; G. Morin, Pro Instantio. Contre

l'attr/'bution a Priscillien des opuscules du

manuscrit du Wurzburg, în R. Bdn. XXX,
1913, p. 153-173; J. Martin, Priscillianus

oder Instantius?, în Hist. J., XLVII, 1927, p.

237-251; M. Hartberger, Instantius oder
Priscillianus, în ThQ, 95, 1913, p. 401-430;

A. de Ales, Priscillien et l'Espagne chreti-

enne a la fm du quatrihme sitele, 1936; H.

Chadwick, Priscillian of Avila. The Occidt

and the Charismatic in the Early Church,

Oxford, 1976; MB. Cowell, Instantius, art.

în Smith-Wace, JII, p. 252; Cross, Instantius,

în ODCC, p. 707; S. Zincone, Instantius, în

DECA, I, p. 1228; E. Reichert, Instantius, în

LACL, p. 309-310.

Ioan, Sf.

loan, Sf, apostol i evanghelist. Potrivit

tradiiei, autorul Evangheliei dup Ioan,

al Apocalipsei i al trei Epistole sobor-

niceti. Iacob i Ioan sunt frai i fii ai Iui

Zevedei (Matei 4, 21), iar mama lor a

fost, probabil, Salomea (cf Matei 27, 56;

Marcu 15, 40). Dac concluziile com-

paraiei dintre aceste dou ultime versete

citate i cel din loan 19, 25 sunt ade-

vrate, atunci mama celor doi frai a fost

vara Fecioarei Mria, iar ei au fost veri ai
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lui iisus. Tatl i cei doi fii au fost pes-

cari, iar clin Luca 5, 10, deducem c au

fost camarazi ai lui Simon Petru. întrucât

lacob este menionat înaintea lui loan. se

presupune c acesta a fost mai tânr.

Marcu (3, 17) îi numete pe cei doi frai
4

|JoavripY£<;\ adic, Tiit tunetului', pen-

tru c erau iui din fire (Luca 9, 54).

înainte de a fi chemat la apostolat, loan a

fost ucenicul lui loan Boteztorul, împre-

un cu Andrei, cu Petru i cu alii (loan

1, 40). A fost chemat la apostolat de pe

marea Tiberiadei, fiind la pescuit, i se

numr printre cei doisprezece apostoli.

Este cel mai tânr i cel mai iubit de ctre

Iisus. Este prezent la Nunta din Cana

Gali leii, la Schimbarea la Fa a Dom-

nului - împreun cu Iacov i cu Petru - i
îl însoete pe Iisus în Grdina Ghet-

simani dup Cina cea de Tain. In timp

ce Petru se lepdase de Iisus, loan îl

însoete, fiind prezent la piciorul crucii

i primind de la Mântuitorul sarcina de a

avea grij de Marna Sa (loan 19, 27; 19,

26). Merge la mormântul Mântuitorului.

vzându-l gol, i este de fa la înlarea

la Cer a lui Iisus. Particip la alegerea lui

Mat ia i este în ceat la Pogorârea

Duhului Sfânt. îl însoete pe Petru în

activitatea misionar în ludeea, Galileea

i Samaria(Fapte3, 1-5,11:4. 13, 19; 8,

14), dup ce vindecaser pe olog (Fapte

3, 6) i svâriser alte minuni în Ie-

rusalim (Fapte 5, 15-16). Particip la si-

nodul de la Ierusalim (anul 49-50). In

timpul celei dea doua vizite la Ierusalim,

dup convertirea sa, Pavel se întâlnete

cu loan. Petru i Iacov (Galateni 2, 9), Se

stabilete la Efes* probabil în timpul

episcopatului lui Timotei. supraveghind

Bisericile din Asia Mic, menionate în

Apocalips (cap. 2 i 3). Este exilat pe

insula Patmos, unde se învrednicete de

revelaia pe care o consemneaz în Apo-

calips, între anii 94-95. Despre ultimii

ani din viaa Sf. loan, avem informaii de

la Irineu, care la rândul lui Ie-a primit de

la Polycarp* al Smirnei, cel care l-a cu-

noscut pe loan. Irineu spune c loan a

trit în Efes pân în timpul domniei

împratului Traian. La Efes a scris Evan-

ghelia care îi poart numele, probabil

intre anii 96-98, iar la scurt vreme, cele

trei epistole soborniceti,

loan mai este numit i 'teologul', pentru

c el a ptruns, în prologul Evangheliei

redactate de el, tainele adânci ale struc-

turilor ontologice i noetice care îl

învluiesc pe Hristos cel întrupat ca

Logos dumnezeiesc în dinuirea Sa al-

turi de Tatl din venicie.

De numele Sf. loan se leag i o lite-

ratur apocrifa conceput în diverse cer-

curi eretice, gnostice sau docetice, cum

ar fi Faptele Sf loan i Apocrifa lui loan.

Cercurile encratite vorbesc despre ridi-

carea la cer a Sf. loan.

E. Schwartz, Ober den Tod der Sohne

Zebedaei, Abh. Gott., N.F.. VII, nr. 5, 1904;

idem. Noch einmal der Tod der Sohne

Zebedaei, în ZNTW, XI, 1910, p. 89-104;

H.B. Swete, The Disciple Jesus Loved. în

JTS, XVII, 1916, p. 371-374; F.M. Braun,

O.P., Jean le theologien et son evangile dans

J'Eglise ancieme, Eludes Bibliques, 1959. p.

301-393. cu bibliografie bogat; H.P.V. Nun,

The Son ofZebedee and the Fourth Gospef.

1927; lona, în loan Mircea. Dicionar al

Noului Testament, EIBMBOR. Bucureti,

1995, p. 229; T. E. Pollard. Jean l'Evange-

Jiste - Quatribme Evangile, în DECA, II, p.

1306-1310, cu bibliografie; G. Rowekamp,

Johannes-Literaiw\ în LACL, p. 33 1-332, cu

bibliografie pentru literatura necanonic.

loan I

loan I, patriarh iacobit de Antiohia (631-

648). A fost chemat s ocupe scaunul

patriarhal în timp ce se afla tritor la

mnstirea Eusebhona din Tell-Adda.
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Este cunoscut i sub numele de loan al

Sedrelor (Yohanan de-sedhrau). fiind

apreciat ca autor de sedre i alte rug-
ciuni, li este atribuit i o liturghie. Bar-

Hebraeus afirm c el a tradus în limba

arab Evtmghetile, la cererea emirului

Amr ibn Saad. A decedat în anul 648. iar

dup Dionisie de Tel l-Mahre, în anul 650.

J. Marquess of Bute, The Blessing of the

Waters on the Eve of the Epihany. London,

1901. p. 65-78; H. Fuchs, Die Ânaphor. des

monophys. Pa/r. J. I Mtinster, 1926; Bar-

Hebraeus, Chron. Ecc/es.. I. 275; Assemani,

BO, F, 468; BO. II, 335 °i unu.; A. Baum-
siark, Die Messe im Morgenland* Kempten-
Munchen, 1906, p. 11-12; J. Mateos,

<Seclre> ei pr&res connexes dans c/uekfites

uncieiuies colleclions, OCP, 28, 1962, p. 283;

Wright, p. 100; Duval, p. 82; Urbina, p. 174-

175, cu bibliografie.

Ion n III

loan III, cel de al patrulea catolicos al

Armeniei, sub care are loc ruperea defi-

nitiv a legturilor dintre Biserica Orto-

dox i Biserica armean. Hisloria

Antte/ra îl numete Ozniensis. El a con-

dus Biserica armean între anii 718-729,

ocupând scaunul de catolicos în perioada

dintre Ilie i David I. St. Martin îl numete
Imasdar sau Filosoful, El este autorul

unui tratat despre Persoana lui Hristos. al

unor lucrri împotriva pavlicienilor i al

unora legate de ritualul armean. A parti-

cipat la sinodul de la Tovin din 719.

Galanus. HistoriaArmena. C. XVII; Le Quien,

Oriens. ChrisL. I, 1391; G. T. Stokes, Joannes

(54). III, art. în Smith-Wace, III, p. 359.

loan Aegeatul
sau Diacrinomenos

loan Aegeatul sau Diacrinomenos, preot,

autor al unei lucrri împotriva sinodului

de la Calcedon, 45 1 . Fotie afirm c era

nestoriân, adugând aprecieri cu privire

Ia lipsa acestuia de pioenie. loan a fost

anatematizat ca nestoriân de ctre preoii

i monahii din Ierusalim, Antiohia i
Syria Secunda. în jurul anului 520. De-

numirea de Aegeota apare cu aceast

ocazie. Sinodul de la ConstantinopoL din

680, reînnoiete condamnarea, de aceast

dat fiind menionat alturi de Cyrus,

ambii fiind numii Tou Aiyecbxaq.

Fotie* îl identific cu loan, autorul unei

istorii bisericeti eutihiene, care acoper
perioada de la Teodosie II la Zeno
(aprox. 428-483). Istoria este citat de

Teodor* Lectorul, care spune c autorul

ei este loan 6 Aiatcpiv6|.i£vo<;. denumire

care i-o ddeau adepii lui Eulihie*.

Sinodul VII ecumenic, din 787, citeaz

istoria ca fiind opera lui loan Diacri-

nomenos. Prin urmare, s-ar prea c loan

Aegeatul a fost mai degrab eutihian

decât nestoriân, aprecierea lui Fotie fiind

fcut din neatenie. Exist i prerea c
loan istoricul, sau Diacrinomenos, ar fî

una i aceeai persoan cu loan Rhetorul

i, deci, deosebit de loan Aegeatul.

F. "Nau, PO 13. 188 i urm. (text i trad. în

francez); Mansi, Vil. 512; XI, 567; Fotie,

cod. 55; 41 ; Teodor Lectorul, Ist bts., cartea

II, 31 în PG. 86, l99;Mansi XIII, 179; T.W.

Davids, Joannes (463), art. în Smith-Wace,

III, p. 402; J.-M. Sauget, Jean Diacrhio-

menos, în DECA, II, p. 1305; G. Rdwekamp,
Johannes Aegetes, în LACL, p. 332-333.

loan III de Alexandria

loan de Alexandria, patriarh iacobit al

Alexandriei (681-689), în timpul în care

dominaia arab se extinsese asupra

Egiptului. Despre el se spune c a între-

inut relaii directe cu Abd-al-Aziz.

sheikul sarazin al Egiptului, în prezena

cruia a organizat cel puin dou dia-
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loguri cu reprezentani ai cretinilor cal-

cedonieni i credincioi aparinând reli-

giei iudaice. Emirul a permis organizarea

ierahiei ecclesiastice cretine din Egipt i

restaurarea lcaurilor de cult, între care

i biserica Sf. Marcu. De la loan a rmas

o omilie dedicat Sf. Mina, în limba

copt, în care el evoc viaa sfântului,

reliefând importana oraul ui-sanctuar ca

centru de pelerinaj pentru cretini.

J. Drescher, Apa Mena, Cairo, 1946; A. Van

Lantschoot, Les <Qnesiions de Th6odore>,

ST. 192, Roma, 1957; H,G, Evelyn, The Mo-

nasteries of Wâdi 'n-Natriin I, New York,

1936, p. 171-175; T. Orlandi, Jean d'Alexan-

drie. în DECA, II, p. 1289-1290; B. Windau,

Johannes III. von Alexandriei în LACL, p

333.

Ioan de Antiohia

loan de Antiohia (m. 441/2), episcop de

Antiohia din anul 429. S-a nscut în a

doua jumtate a sec. IV la Antiohia, fiind

crescut i educat la mnstirea Sf. Eu-

prepie împreun cu Nestorie* i Teo-

dor*, viitor episcop de Mopsuestia. Dei

i-a început activitatea de episcop sub

auspicii deosebite, fiind remarcat i
admirat de ctre toi episcopii din Orient,

loan nu a avut parte de linite. Apro-

ximativ în aceeai perioad în care el

devine episcop, prietenul su Nestorie

este numit patriarh de Constantinopol.

Cu ocazia numirii sale, Nestorie ine o

predic în care respinge denumirea de

0EotoKoq. loan se raliaz prietenului su
în disputa pe care acesta o are cu Chirii*

al Alexandriei. Este invitat s participe la

sinodul de la Efes, din 431, îns grupul

de episcopi din Orient pe care îl con-

ducea, a întârziat. Chirii, luând acest

lucru ca un joc de culise, refuz s amâne

deschiderea sinodului pân la sosirea lui

loan i îl condamn pe Nestorie. La

sosirea în Constantinopol. Ioan ine un

contrasinod care îl condamn pe Chirii i

îl absolv pe Nestorie. Tensiunea a eres-

cut de ambele pri. In cele din urm, in

433, loan este reconciliat cu Chirii pe

baza unei formule doctrinare conceput

ca un compromis. Este vorba de Tomosul

ctre armeni al lui Produs*, patriarhul

Constantinopolului. Ioan a pierdut muli

sprijinitori, chiar din propria sa juris-

dicie. Isclirea acestui document este

ultimul act public cunoscut, svârit de

Ioan, care decedeaz în 441/442. Din

opera sa scris s-a pstrat doar corespon-

dena dus de el între anii 430-438, cu

titlu personal sau în calitatea sa de con-

ductor al gruprii nestoriene moderate.

Migne, PG, 77, 1449-1462 (corespondena

sa); PG 83, 1440-1466; 84, 607-877; CPG,

6301-6360; A. Grillmeier, Das Konzil von

Cha/kedon, voi. 1 i II, Wiirzburg, 1951-54

passim; R.V. Sellers, The Council ofChal-

cedon, Lonon, 1953, p. 6-34; L.E. Scipioni,

Nestorio e U concilio di Efeso s
Milano, 1974,

p. 195-299; E. Vemb\es y
John ofA ntioch^ri.

în Smith-Wace, III. p. 349-356; Cross, John

ofAntioch, ODCC, p. 745; D. Stiernon, Jean

d'Antioche, în DECA, II, p. 1290-1291; S.

Milller-Abels, Johannes von Antiochien, în

LACL, p. 333; vezi bibliografia la CHIRIL*

DE ALEXANDRIA, NESTORIE*, SINO-

DUL DE LA EFES*.

Ioan de Apamea

Ioan de Apamea, numit i 'Insinguratul'

sau 'Solitarul', scriitor duhovnicesc de

limb siriac. A fost originar din regiu-

nea Apamea din Siria de Nord. Când a

trit i când a activat loan de Apamea,

este înc o problem deschis. Unii scri-

itori îl plaseaz în prima jumtate a sec.

VI, în funcie de cel mai vechi manuscris

al operelor sale. Analizând limbajul su
hristologic, R.O. de Halleux sugereaz

ca posibil dat a activitii sale perioada
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între anii 430-455. El vede în loan de

Apamea un scriitor cretin precalcedo-

nian, simpatizant al micrii pro-chiri-

line, activ în acea perioad, în contextul

colii de la Edessa. Având în vedere

numrul mare de manuscrise ale operelor

sale. putem afirma c el a fost un scriitor

foarte apreciat în vremea sa. Se pare c
monahii cretini din Palestina l-au vizitat

adeseori, pentru a primi sfaturi de la el

sau a se consulta în diverse probleme

teologice. întrucât în opera sa pot fi des-

luite curente de gândire prezente în me-

diile elenistice de la Alexandria, se crede

c el a cltorit i a studiat o perioad

oarecare în acest mare centru teologic.

Temeiul gândirii sale teologice se reg-

sete în Sfânta Scriptur. Dei pstreaz
structurile antropologice i culturale

specifice vremii sale. el vede destinul

omului în contextul unei istorii care nu

este altceva decât un dar al Iui Dumnezeu
prin lisus Hristos. Esenialul pentru el nu

consta în îmbriarea unor practici

ascetice excesive sau dezordonate, ci 'în

recurgerea permanent i în frecventarea

asidu a Cuvântului Luminii'. De aceea,

meditaia continu asupra Scripturii, îl

pune pe loan în prezena grandioasei

desfurri a lucrrii lui Dumnezeu de la

creaie i pân Ia împlinirea total a omu-

lui în viaa înviat. Exist, dup prerea

Iu i, o permanent iconomie (medab-

heronuto) divin prezent la toate

nivelurile creaiei i în toate etapele isto-

riei mântuirii. Exist o iconomie a lumii

de sus, a lumii spirituale a îngerilor i a

cetelor cereti, care va fi identic cu

aceea a lumii care va veni, adic a ome-

nirii înviate, punctul de convergen al

tuturor speranelor umane în I isus

Hristos. Alturi de iconomia divin,

gsim la el i o pedagogie divin, care a

lucrat în istoria poporului Israel. Aceeai
pedagogie se reproduce în cazul fiecrui

ins botezat. Singurul lucru necesar este

de a urma etapele i calea acestei peda-

gogii, care îl înva pe om cum s se

deschid speranei adus de lisus Hristos.

Urmând ideea acestei pedagogii, loan

insist asupra etapelor progresului spiri-

tual, care fac accesibil împlinirea spe-

ranei vieii venice, dar al lui Dumnezeu
în lisus Hristos. Dup informaia Iui

Babai* cel Mare, el a scris o serie de

epistole, un dialog despre suflet, i tratate

despre desvârire, botez i alte teme

teologice. O bun parte din opera sa a

fost atribuit lui loan* de Lycopolis (m.

394). Analiza ulterioar a manuscriselor

atribuite lui loan de Apamea relev exis-

tena urmtoarelor lucrri; Dialog asupra

sufletului i a patimilor oamenilor; Trei

scrisori; Trei tratate; Dialoguri, scrisori

i tratate (acestea au fost deja editate i
publicate). Lucrri inedite: Prim tratat

asupra lumii celei noi; Al doilea tratat

asupra lumii celei noi; împlinireafg-
duinelor in viitor i viaa nou; De ce

exist în aceast lume drepi nefericiii
ri fericii?; Despre sfâritul lumii; Al

doilea tratat asupra sfâritului lumii.

Doxologie i Scrisoarea ctre Eubul.

Lucrri pierdute: Natura demonilor;

Artarea Domnului i Imne.

în legtur cu loan de Apamea menio-
nm teza lui Hausherr, care este de p-
rere c au existat trei persoane cu acelai

nume: a. loan de Apamea din Siria, auto-

rul Dialogurilor i Tratatelor i al lucr-

rilor deja enumerate; b. loan de Apamea
din Siria, care a profesat un panteism

gnostic emanaionist, despre care vor-

bete hereziologul Teodor* Bar Konai
(sec. VIII-IX) în Liber scholiorum, iden-

tificat cu loan Egipteanul, combtut de

Philoxen* de Mabboug. c. loan de Apa-
mea din Mesopotamia, condamnat de ca-

tol icosul nestorian Timotei I, în 786-787,

o dat cu losif* Hazzaya i loan* Dalyatha.
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Johannes von Lycopolis, Ein Dialog iiber die

Seele und die AJfekte des Menschen, Sven

Dedering (ed.), Uppsala, 1936; I. Hausherr,

S.J., în Oricntalia Christiana Analecta, 120,

Roma. 1939 (trad. în francez); L.GringelI,

ed., Briefe von Johannes dem Einsiedler,

Lund, 1941; Idem (ed.), Drei Traktate von

Johannes dem Einsiedler, Lund. 1960;

Johannes von Apamea, Sechs Gespr&ch mit

Thomasios, Der Briefewechsel zwischen

Thomasios und Johannes und Drei an Tho-

masios gerichtete Abhandlungen, ed. i trad.

Werner Strothmann, Patristische Texte und

Studien, Bând II, Walter de Gruyter, Berlin,

1972; Jean d'Apamâe, Dialogues ei truites,

SCh. 311, introduction, traduetion et notes

par R. Lavenant, SJ. tâ. Cerf, Paris, 1984;

Cross, John of Apamea. în ODCC, p. 745;

Urbina, p. 109; P. Bruns, Johannes von

Apamea, în LACL. p. 334, cu bibliografie.

Ioan bar Aphtonia

Ioan bar Aphtonia (475/80- 537/8), stare

al mnstirii Sf. Torna din Seleucia, pe

râul Orontes i întemeietorul vestitei m-
nstiri Qen-neshre (Kenneshrin). S-a

nscut, în jurul anului 475, dup moartea

tatlui su, care a fost profesor de reto-

ric edessenian, i din aceast pricin

poart numele mamei sale Aphtonia. La

vârsta de 1 5 ani îi exprim dorina de a

intra în mnstirea Sf. Toma, îns, fiind

prea tânr nu este tuns în monahism i i

se dau diverse sarcini, în special s îngri-

jeasc de cltori. Dup apte ani de

ucenicie, primete haina monahal. Cu
toate acestea, nu i se îngduie s studieze

i i se d sarcina s învee meseria de

tâmplar. In pofida aceste interdicii, el a

învat limba i literatura greac i a

aprofundat studiile biblice. Reaciile din

timpul împratului Justin I împotriva

necalcedonienilor s-au fcut simite i în

Seleucia. Episcopul locului, Nonnus, a

trebuit s prseasc scaunul, iar clu-

grii necalcedonieni din mnstirea Sf.

Toma au fost alungai. Dei aflai sub

presiuni din partea împratului, ei rezist

i îl aleg în fruntea lor pe Ioan bar Aphto-

nia, care i-a pstrat rangul de arhiman-

drit. Un nou val de persecuii, de aceast

dat pornite de Efrem, patriarhul de An-

tiohia, împotriva monofiziilor, îi oblig

pe acetia s prseasc mnstirea Sf.

Toma. Cu toii se retrag pe malul stâng al

fluviului Eufrat, unde pun temeliile unei

noi mnstiri, fa în fa cu Europus

(Jerabis), pe care o numesc Qen-neshre.

adic 'Cuibul Vulturilor'. Aceast m-
nstire va deveni un centru cultural deo-

sebit, unde vor studia limba i literatura

greac mari savani eleni ti: Toma* de

Heracleea, Sever* Sebokt, Iacob* de

Edessa i alii. Ioan este ales în fruntea

acestui nou aezmânt monahal.

Ioan a compus un Comentariu la Cân-

tarea Cântrilor, din care s-au pstrat

doar fragmente în Catena Patrum, al

crei autor este necunoscut, o serie de

imne, care, fiind traduse în siriac. au

fost introduse în Ocfoihul lui Sever* de

Antiohia.

F. Nau, ROC 7, 1902, p. 97-135 (viaa - text

i trad. în francez); Wright, p, 62; Duval, p.

359; Baumslark, p. 180-181; Chabot, p. 73;

J.-M. Sauget, Jean bar Aphtonia, în DECA,

II, p. 1293-1294; P. Bruns, Johannes har

Aphtonia. în LACL. p. 334.

Ioan de Asia vezi Ioan de Efes

Ioan Azraq (Johannan)

Ioan Azraq (Johannan), a activat în sec.

VIII, fiind autor de întrebri enigmatice

sau ghicitori i maxime scripturistice,

înc rmase inedite.

Baumstark, p. 210; Urbina, p. 151.
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Ioan Bassorensis sau
Ioan de Basra

Ioan Bassorensis sau Ioan de Basra (m.

450), episcop monofizit de Basra, aulor

al unei Anafora care începe cu cuvintele:

Deus largilor caritatis et Aequanimitatis

,

Dup câte se pare. aratio frac IionAs -

rugciunea de frângere a pâinii din

Liturghia copt a Sf. Vas i le, este derivat

din aceast Anaphora. lacob, episcop de

Maiphercata crede c Ioan de Basra a

fost i comentator al Sf. Scripturi i ci-

teaz prerea acestuia referitoare la

îngeri, i anume, c ei au existai înainte

de crearea lumii. Tot la el ne trimite i
lacob de Tagrith în problema aceleiai

doctrine.

Renaudot, ItBurg. Orient, II, p. 421; Jacobus

Bartelensis, Liber Thesaur, partea 4. cap. 1;

Assemani, BO, II, 97. 3 53, 239; C.J. Ball,

Jocmnes (82), ari. în Smilh-Wace, III, p. 361.

Ioan de Berith

Ioan de Berith (sec. V). episcop din ulti-

ma parte a sec. V, cunoscut prin inter-

mediul scrierii lui Zaharia Scolasticul,

Viaa tui Sever al Aiitiohiei, Dup infor-

maiile din aceast lucrare. Ioan de

Berith a aparinut gruprii calcedoniene,

adic ortodox. Intre activitile sale cele

mai de seam, Zaharia pomenete i
lupta lui împotriva magiei i a neoro-

mantici. Sinaxitntl Bisericii Comtcmti-

nopolitane îl prezint drept colaborator

al lui Rabbula* de Samosata (450-530) la

întemeierea unui aezmânt monahal. De
la el a rmas o scurt omilie pascal:

Homilia in ressurecdonem salvutoris.

Zaharia Scolasticul. PO, 2. p. 66, 69, 78:

Synaxarium Ecclesiae Conslcmlinopolîta-

num\ ed. Delehaye, Bruxelles. 1902, p. 437.

475; CPG, 6720: Omilia pscut. M.
Aubineau (ed.), în SCh. 187, Paris, 1972, p.

284-288, 296-299; F. Scorza. Jean de Berith,

în DECA, II, p. 1294; B. Windau, Johannes

von Berythus. în LACL, p. 334.

Ioan de Beth Garmai

Ioan de Beth Garmai sau Ioan cel Btrân
(sec. VII), stare al mnstirii Beth Abe.

A fost ucenic i succesor la streia ace-

leiai mnstiri. Beth Abe, al lui lacob. A
prsit mnstirea, stabil indu-se pe o

colina în apropiere de Daquqa, în provin-

cia Beth Garmai. Se stinge în via în

aezmântul monahal ridicat de lezechiel

pe aceeai colin. Abhd-isho îi atribuie o

cronic bisericeasc i vieile clugrilor

Avraam, fondatorul marii mnstiri cu

acelai nume, a Iui Bar Edta (Idta) i Mar
Khudhahwai, întemeietorul mnstirii
Beth Hal Ic de lâng Moul, o culegere de

disertaii tiinifice i maxime i reguli

pentru novici. i-a scris opera în jurul

anului 660. Chabot pune Viaa lui Bar

Edta sub numele lui Ioan Persanul.

Wright, p. 125; Duval, p. 214, 371; Chabot,

p. 101-102.

Ioan de Beverley

Ioan de Beverley (m. 721), episcop de

l-texam i York. S-a nscut la Harpham în

East Riding. Yorkshire, într-o familie

aristocrat. A fost încredinat episcopului

Teodor spre a fi crescut i educat. Acesta

i-a dat numele de Ioan. A studiat la mâ-

nstirea Hilda. în Whitby. Se pare c a

studiat i la Oxford, întrucât chipul lui

apare pe unul din vitraliile din capela

University Col lege. La acea vreme, la

Oxford nu exista universitate i, prin

urmare, aceast tradiie este îndoielnic.

Probabil, datorit culturii lui deosebite i
a marii reputaii de care s-a bucurat, el a

fost asociat Oxtbrdului. Beda* Venera-
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bilul a fost i el unul din ucenicii lui Ioan

de Beverley. In 687, Ioan a fost ridicat la

rangul de episcop la Hexham, unde

slujete timp de 18 ani. In 705, dup
moartea lui Bosa, a fost transferat la

York. Lui Ioan îi sunt atribuite urm-
toarele lucrri: Pro Luca Exponendo, lib.

I.; Homiliae Evangeliorum, lib, I.; ad
Hyldam Abbatissam* lib. I.; ad Herebal-

dum Discipuhtm, Epist. I.; ad Audoenvm
et Bertium, Epist. II i altele. Dac este

sau nu autor al acestor lucrri nu se tie

cu certitudine. înainte de a deceda, se

retrage la mnstirea din Inderawood, pe

care el o întemeiase. Datorit minunilor

pe care Ie-a svârit, a fost cinstit ca sfânt

în Anglia, înc din evul mediu. Henric V
atribuie victoria sa de la Agincourt

(1415) lui Ioan de Beverley.

Beda, Ist. bis., IV i V; J. Raine, The History

ofihe Church of York and its Archbishops, I T

Rol îs Series, J879, p. 239-291; J. Raine,

loannes Beveriacensis (201), în Smith-Wace,

III, p. 377-378; Cross, John of Beverley, în

ODCC, p. 746.

Ioan de Biclar

Ioan de Biclar (540-621), stare de

Biclar, episcop de Gerona, în Spania, i
istoric. S-a nscut la Scalabis (Santarem)

în Lusitan ia, într-o familie de origine

got. Adolescent fiind, a fost trimis Ia

Constantinopol, unde îi aprofundeaz

studiile de greac i latin. Revine în

Spania dup o perioad de 17 ani, când

arianismul era dominant în structurile

religioase ale Spaniei, datorit susinerii

de care se bucura din partea regelui

Leovigild. întrucât regele nu îl poate câ-

tiga pentru cauza arian, îl exileaz la

Barcelona, unde a suferit persecuii

aspre, în tot timpul exilului, care a durat

10 ani, din partea arienilor din cetate, sub

conducerea episcopului lor Ugnas. Dup

moartea regelui Leovigild, Ioan înte-

meiaz, în jurul anului 586, o mnstire
Ia Biclar, fixând i reguli pentru monahii

acestui aezmânt. In 591, este numit

episcop de Gerona. In aceast calitate, el

a participat Ia diverse sinoade sau con-

cilii locale;, ca de exemplu cel de la

Saragossa din 592 sau Barcelona din

599. Ioan a fost martor al unor eveni-

mente importante pentru istoria Spaniei,

i anume, unificarea ei sub Leovigild i
convertirea la cretinism a fiului acestuia

i urma la tron, Recared. Toate aceste

evenimente, i multe altele, se regsesc

în Cronica sa. Cronica a fost menit,

dup informaia dat de ctre autorul ei,

ca o continuare a cronicii lui Victor Tu-

nunensis (cronicar african a crui cronic

a constituit un izvor principal de inspi-

raie pentru Isidor) i s completeze seria

de cronici scrise de Eusebiu*, leronim*.

Prosper* i Victor*. Cronica cuprinde

perioada între anii 567 i 589. Ioan nu a

prezentat doar evenimentele din Spania,

care dein o mare pondere, ci a abordat,

cu aceeai acuratee i acelai dis-

cernmânt, evenimentele petrecute în

partea rsritean a Bisericii cretine, re-

inând, ca informaie, i pacea încheiat

de împratul Mauriciu cu perii.

Migne, PL, 72, 863-870; CPL, 1866-2261;

MGH, Aud ant
y 11, p. 21 1-220; J. Campos.

Juan de Biclaro, Madrid, 1969; M.A. Ward,

Johannes Biclarensis, art. în Smith-Wace,

III, p. 374-376; J. N. Hillgarth, Historia-

graphy in VisigothicSpain, în La Storiografia

altomedievale, Spoleto, 1970, p. 266-271;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 233; M. Simonetti,

Jean de Biclar. în DECA, II, p. 1294-1295;

G. Rtfwekamp, Johannes von Biclaro, în

LACL, p. 334-335. cu bibliografie.

Ioan Carpatul

Ioan Carpatul, episcop al insulei Kar-

pathos (insula Sporadelor în Marea
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Egee). Nu avem date precise despre viaa

sau perioada în care a trit. Se pare c ar

fi participat la sinodul al aselea din 680.

ceea ce îl plaseaz în sec. VII. Ii sunt

atribuite o serie de lucrri, având ca tem
problema tririi ascetice: Capita hortato-

ria ad monachos in India; Narrationes

varîae de vidis anachoretarum i Fio-

rilegium de sacra eucharistia et de com-

mimione. El nu a fost novator în dome-
niul teologiei ascetice i urmeaz, în linii

mari, pe Evagrie. Totui, încearc s des-

lueasc metodele sau cile practice prin

care monahul se poate purifica, accen-

tuând asupra mortificrii trupului, smere-

niei, milosteniei i rugciunii neîncetat.

inta final a vieii i practicii ascetice

este dobândirea neptimirii (apatheia).

Migne, PG, 85, 791-826, 1837-1860; CPG,
111^7855-7859; L. Davidson, Joarmes (97),

art. în Smith-Wace, III, p. 362; DTC, 8
T
col.

753 i urm.; D. Stiernon, în DSp 8, col. 589-

592; Beck, 452 i urm., 817; Altaner-Stuiber,

1980, p. 520; A. de Nicola, Jean de Karpa-

(hos< în DECA, II, p. 1311; C. Schmidt, Jo-

hannes von Karpathus* în LACL, p. 349-350.

Ioan Cassian vezi Cassian, Ioan

Ioan de Cezareea

Ioan de Cezareea, supranumit Hozevitul

sau Grammaticus, episcop de Cezareea

în Palestina. Despre viaa sa avem puine

informaii, în sensul c ar fi de origine

din Cezareea Palestinei sau din Capa-

docia. înainte de a deveni episcop, a trit

ca monah la mnstirea Chuziba (Ho-

zeva). A participat la sinodul de la Ieru-

salim, din anul 518. îi sunt atribuite mai

multe lucrri, dar care nu s-au pstrat.

Una din aceste lucrri a fost Apologia

sinodului de la Calcedon sau Apologia

credinei de la Calcedon, scris în jurul

anului 515„ la care face referire Atana-

sie* Sinaitul în lucrarea sa Hodegus.

Fragmente din aceeai lucrare se gsesc

la Sever* de Antiohia, în limba siriac, i
la Eulogiu (Evloghie) de Alexandria, în

Doctrina Patrum, cu ajutorul crora s-a

putut reconstitui parial Apologia sa.

Cercetrile recente îi atribuie alte dou
texte scurte antimonofizite: Capitula

XVII contra acephalos i Adversus

aphtartodocetas; dou omilii antimani-

heice i dou fragmente exegetice Ia Ioan

8, 44; 10, 18. Se crede, c tot el ar fi

autorul unei Disputatio cum Manichaeo.

Ioan a fost primul reprezentant al teolo-

giei neocalcedoniene, în msura în care a

acceptat formula calcedonian, precum

i sintagma Umts de trinitate passus est,

alturi de anatematismele lui Chirii*,

care subliniaz unitatea persoanei în

dualitatea firilor în Hristos (Simonetti).

CPG III, 6855-6862; M. Richard, în CCG, I,

p. 6-46; Evagrie, Hist. ecci, IV, 7; Ioan

Moscu, Prat. spirit, apud Migne, PG r 87,

2869; Galland, Bibi Pat, XII, 733; Atanasie

Sinaitul, op. cit., cap. 6, în Migne, PG, 89,

I01D, 104D, 105D; T.W. Davids, Joarmes

(89), art. în Smith-Wace, III, p. 361: L.

Perrone, La chiesa di Palestina e le contro-

versie cristologiche, Brescia, 1980, p. 325;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 508; M. Simonetti,

Jean de Ctsaree, în DECA, II, p. 1295; G.

Rfcwekamp. Johannes von Casarea, Gram-

matiker, în LACL, p. 335, cu bibliografie.

Ioan bar Cursos sau Kursos

Ioan bar Cursos sau Kursos (482/3-538),

episcop de Telia sau Constantina, unul

dintre cei mai înfocai propovduitori ai

monofizitismului în Siria. S-a nscut la

Callinicus (ar-Raqqah), într-o familie

înstrit. A fost educat cu mare grij de

ctre mama sa, rmas vduv. La vârsta

de 20 de ani, îmbrieaz cariera mili-
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tar, pe care o abandoneaz, dup câiva

ani. în favoarea vieii monahale. In 519

este numit episcop de Telia, fiind hiro-

tonit de ctre Iacob* de Serugh. Episco-

patul su a durai foarte puin. în anul

521. a fost expulzat din scaunul episco-

pal de împratul Justin i de patriarhul

ortodox al Antiohiei, Efrem, fiind acuzat

c susine, cu prea mult vehemen,
ideile monofizite. El se retrage la mns-
tirea Shigar. în 523 viziteaz Constan-

tinopolul. La reîntoarcere, este prins de

ctre persecutorii si i dus la Misibe.

Ras'ain i Antiohia, unde este întemniat.

Moare la Antiohia, la vârsta de 55 de ani.

Cunoatem dou biografii ale sale. Cea

dintâi a fost scris de II ie (de Dara?), iar

a doua este inclus în Vieile fericiilor

orientali, scrise de loan* de Efes. loan

bar Kursos a scris în limba siriac. De la

el au rmas 28 de canoane, numite

Atenionri i învturi, adresate cleri-

cilor, referitoare la diverse teme liturgice;

Rspunsuri. 48 Ia numr, date Ia între-

brile puse de un anume preot Serghie,

referitoare la Sf. Euharistie, un comenta-

riu la Trisagion i o mrturisire de cre-

din adresat mnstiri lor din dioceza sa.

C. Kuberczyk, Ccmanes Johannis bar Cursus.

Tellae inauzlatae ep. e codice syr. parisino el

quattuor Jondinens. ecliti, Leipzig. 1901; F.

Nau, Les canons el Ies resolutions canoniqucs

de Robboiila, Jean de Telfa.... Paris 1906, p.

8-19 ((rad. franceza); Th. Lamy, Dissertatio

de Syrorum fufe ei disciplina in re euchuristi-

ca, Lovanii, 1 859, p. 62-97 (cu trad. în latina);

Wright. p. 61: Duval. p. 359; Baumstark, p.

174: Chabou 70-71; Urbina. p. 163; J.-M.

Sauget. Jean bar Kursos, în DECA. II, p.

1294: P. Bruns. Johanncs bar Kursos. în

LACL, p, 35 I , cu bibliografie.

Btrân' (în sir. sobo qdisho; în ar. ash-

Shaikh ar-ruhani - Btrânul duhovni-

cesc). Originar din Ardamut, în Beth

Nuhadre. îmbrieaz viaa monahal la

mnstirea Yozadak, în munii Cardu. pe

care o prsete pentru a pune temeliile

unei alte mnstiri, pe care o numete.

Beth 'Dalyata. De la el au rmas 25 de

omilii i 51 de scrisori, în cea mai mare

parte inedite, tratând teme legate de viaa

ascetic (darurile dumnezeieti, mân-

gâieri spirituale, tiina tainelor, lupta

împotriva demonilor, practicarea vir-

tuilor etc.)- Ele exist în traduceri arabe

i etiopiene. Nu se tie cu certitudine,

dac este i autorul anaforei care era în uz

în vremea sa. Fiind acuzat de sabelianism

i messalianism, referitor la vederea lui

Dumnezeu, scrierile sale au fost cenzu-

rate i condamnate de patriarhul Timotei

I (780-823), în jurul anului 786. Este ade-

seori confundat cu loan* de Penek (loan

bar Penkaje) i losif-Abhd-isho Hazzaya

(clugri nestorieni din sec. VII i repsec-

tiv VIII), precum i cu Isaac* de Ninive.

P. Zingerle, Mon, Syr., I, 102-104; A. Raes.

Anaph. Syr. II, Roma, 1951, p. 85-103; R.

Beulay, PO, 39, 3, 1978, p. 253-538; Idem.

Jean de Dalyatha et s Lettre XV, în Parole

de rOrient, 2, 1971, p. 261-279; C.J. Ball.

Joannes (507) Saba, art. în Smith-Wace, III,

p. 405; Wright, p. 72-73; Baumstark, p. 225-

226; Chabol, p. 106; Duval, p. 228-229;

Hausherr, Penthos, Roma, 1944, 149-150;

Jean de Dalyata. sur la/uite du motufe, OS.

I, 1956, 305-313; Urbina, p. 153; G. Graf.

Geschichte d Arab. Lit. t I, Roma, 1944, p.

434-436; D. Sp. 8, col. 449-452; SJ. Voicu,

Jean de Dalyatha, în DECA, II, p. 1302, cu

bibliografie; P. Bruns, Johannes von Dalyata.

în LACL, p. 344, cu bibliografie.

loan de Dalyata

loan de Dalyata, cunoscut în special sub

numele de loan Saba sau Sabha,
c

cel

loan Damaschin

loan Damaschin (675-749), considerat

"ultimul printe bisericesc
1

, s-a nscut
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într-o familie aristocrat (probabil

arab), în jurul anului 675 (dup unele

preri în 650). care se afla în fruntea

administraiei fiscale a Siriei, înc de la

începutul sec. VII. Celebritatea oarecum
negativ a familiei Sf. loan Damaschin
se datoreaz faptului c bunicul acestuia,

numit Mansour, a avut ingrata sarcin de
a trata capitularea Damascului, care intr

sub stpânire arab, începând cu 4 sep-

tembrie 635. Acuzat de unii de trdare,

Mansour este aprat de alii. Lui Mansour,

îi urmeaz fiul su Sergiu (Sargun ibn

Mansour), tatl Sf. loan, care a îndeplinit

funcia de consilier intim al califilor

Mu'awiya i Abd al-Malik. Se tie c el

a fcut uz de poziia sa pentru a-i apra
pe cretini i diverse locuri sacre cretine

de la distrugere, loan se bucur de o edu-

caie aleas, având drept tutore pe un
clugr Cosma, venit din Italia, i pe care

Sergiu l-a rscumprat din robie. Dup
moartea tatlui su, loan ocup aceeai
dregtorie, pân în 718, când califul

Omar II (717-720) pornete o persecuie

sângeroas împotriva cretinilor, inter-

zicând acestora orice funcie în statul

musulman. loan împarte averea sracilor

i, împreun cu fratele su adoptiv,

Cosma, se retrage la mnstirea Sf. Sava.

Este hirotonit preot de Patriarhul loan V
al Ierusalimului, care îi d i sarcina de a

predica în Biserica învierii din Cetatea

Sfânt. Fratele su Cosma ajunge epis-

cop de Maiuma în 743. Dei retras din

viaa public. Sf. loan se angajeaz activ

în controversele vremii, dezlnuind o
lupt aprig împotriva dumanilor icoa-

nelor. In consecin, el va fi anatematizat

de sinodul iconoclast din 754, alturi de

Patriarhul Gherman i Gheorghe de

Cipru, Ca rsplat pentru druirea sajert-

felnic în aprarea icoanelor, el va fi

reabilitat, alturi de ceilali doi, la sino-

dul VII ecumenic de la Niceea. Totodat,

el se va angaja i în disputele teologice,

aprând doctrina ortodox niceean îm-

potriva monofizitismului, nestorianismu-

lui. iacobismului, maniheilor i a islamu-

lui. Dup informaia biografului su.
tefan Taumaturgul, Sf. loan se stinge

din via în anul 749, la Mnstirea Sava,

unde a fost înmormântat. Mormântul i
chilia lui au fost centre de pelerinaj pen-

tru toi cei care au vizitat acest lca
duhovnicesc.

loan Damaschin a lsat o oper consis-

tent i bogat, abordând teme diferite:

dogmatice, polemice, moral-ascetice,

oratorice, exegetice i poetice.

Lucrri dogmatice: Izvorul cunoaterii*

structurat în trei mari pri: a. Dialec-

tica sau Capitole filosofice, cuprinzând o
serie de definiii filosofice preluate de la

diveri filosofi vechi, ca Aristotel, Por-

firiu, dar mai ales de la Prinii Bisericii,

pe care îi considera maetri în filosofie,

mai presus decât Aristotel. b. O istorie a
ereziilor, conturat ca o introducere

istoric în teologie, descifrând originea i
dezvoltarea ereziilor, în cuvintele sale, *a

doctrinelor religioase false', 103 la nu-

mr, pân la iconoclasm i islam. c.

Expunere exact a credinei oi'todoxe sau

Dogmatica, structurat în o sut de capi-

tole, aranjate la rândul lor în patru pri
sau cri: 1. Despre Dumnezeu cel unu i
întreit; 2. Despre lucrarea lui Dumnezeu:
creaiune, îngeri i demoni, i despre pro-

viden; 3. Despre Hristos sau mai exact,

doctrina ortodox despre întrupare în

opoziie cu învturile eronate ale ereti-

cilor: 4. Diverse alte aspecte ale credinei

cretine, tainele. Fecioara Mria, Sf Scrip-

tur, venerarea sfinilor i a moatelor,

rul în lume, eshatologia. Aceast îm-

prire, în patru cri, este datorat teo-

logilor latini, care au luat ca exemplu
Sentinele lui Petru Lombardul. Lucrarea

a fost adresat fratelui su adoptiv,
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Cosma, episcop de Maiuma. Nu este vor-

ba în aceast expunere a credinei orto-

doxe de o lucrare original, ci de preluare

i prelucrare sistematic a tradiiei cre-

tine de pân la el, ceea ce o face s fie un

adevrat compendiu doctrinar complet, o

explicare metodic a simbolului de cre-

din niceo-constantinopolitan (Cayre).

Dei nu menioneaz întotdeauna izvoa-

rele din care s-a inspirat, se poate obser-

va c el a preluat din Prini i scriitori

bisericeti, cum ar fi: Dionisie* Areopa-

gitul, Grigorie*de Nazianz, Leoniu* de

Bizan, Maxim* Mrturisitorul .a. Alte

lucrri dogmatice: Introducere elemen-

tar în dogme, o lucrare pregtitoare

pentru Izvorul cunoaterii Despre Sf
Treime* în care abordeaz probleme

privind doctrina treimic i hristologic:

Crulie despre dreapta credina, scris

pentru un episcop monotelit, convertit la

ortodoxie.

Lucrri polemice: Trei cuvântri apolo-

getice contra celor care resping sfintele

icoane, una din primele lucrri ale Sf
loan în care concentreaz învtura
ortodox despre icoane. Contra mani-

beilor sau Discuia lui loan cu un mani-

heu; Dialog între im saracen i un

cretin; Contra nestorienilor; Contra

iacobiilor; Despre cele doua voine in

Hristos, împotriva monoteliilor; Despre

zmei i vrjitoare, împotriva supersti-

iilor; Scrisoare ctre Iordanes, despre

Trisagion (Sfinte Dumnezeule, întreit),

în care îi atrage atenia acestuia c
Trtsagionul este adresat deopotriv celor

Trei Persoane ale Sfintei Treimi, nu doar

Fiului i de aceea adaosul 'cela ce te-ai

rstignit pentru noi' nu poate fi acceptat.

Lucrri moral-ascetice: Sfintele Paralele,

un florilegiu de texte spre edificare mo-

ral i duhovniceasc, preluate din Sf.

Scriptur, Sfini Prini i scriitori bi-

sericeti i chiar din Philon* de Ale-

xandria i losef Flaviu. Despre sfintele

posturi; Despre cele opt duhuri ale ru-
tii; Despre virtuile i viciile sufleteti

i trupeti.

Lucrri exegetice: Un comentariu detali-

at la epistolele Sf. Apostol Pavel în care

face uz de comentariile Sf. loan* Hrisos-

tom. Teodorei* al Cyrului i Chirii* al

Alexandriei.

Lucrri omiletice: îi sunt atribuite 13

omilii, dintre care 9 sunt autentice. Cu-

vânt la Schimbarea la faa a Domnului

nostru Iisus Hristos; Cuvânt la smochi-

nul neroditor; Cuvânt la Marea Sâm-

bt; Cuvânt la Naterea Prea Sfintei

Stpânei noastre Nsctoare de Dum-
nezeu i pururea Fecioara Mria i Trei

cuvântri la Adormirea Maicii Dom-
nului. Autenticitatea omiliei la Naterea

Fecioarei Mria este contestat, la fel i
cele dou omilii la Bunavestire. Omiliile

sale sunt considerate ca fiind scrise într-un

spirit foarte personal i deosebit de

bogate sub aspect doctrinar. Acest lucru

este uor de explicat, deoarece Sf. loan a

predicat întotdeauna pentru a transmite

un mesaj doctrinar.

Lucrri poetice: Sf. loan Damaschin a

fost un poet vestit în vremea sa. El a cul-

tivat poezia clasic, bazat pe valoarea

silabelor, i poezia ritmic, bazat doar

pe accentul tonic al cuvântului. Din pri-

ma grup reinem, ca exemplu, canoa-

nele la Naterea Mântuitorului, la Epifa-

nie i Rusalii, iar din grupa a doua,

canoanele de la înviere, înlare. Schim-

barea la Fa i Adormirea Maicii Dom-
nului. Lui îi este atribuit cartea liturgic

a Bisericii Ortodoxe, numit OctoihuL

Sf. loan i-au mai fost atribuite dou lu-

crri haghiografice: Viaa Sf. Ariemie,

guvernator militar al Egiptului sub Cons-

tani u, care a suferit moarte de martir sub

Iulian Apostatul, i Viaa lui Varlaam i
Ioasafi în care Varlaam, un anahoret
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cretin, îl convertete la cretinism pe

loasaf, fiul unui rege indian, care. la rân-

dul lui, îi convertete tatl i. prin el.

întregul regat. Ambele lucrri nu sunt

autentice.

în teologie, Sf. loan a fost un adevrat

creator, nu în sensul c a formulat noiuni

doctrinare noi, ci ca cel ce a realizat cea

mai desvârit sintez doctrinar a

învturii Bisericii Ortodoxe. El nu este

un simplu compilator, deoarece regân-

dete unitar ceea ce fusese prezentat într-un

mod dispersat, dând coeren, cursivitate

i concizie structurilor doctrinare. Pre-

ocuparea lui loan Damaschinul a fost *s

adune, aidoma unei albine, tot ceea ce

este conform cu adevrul, chiar i din

scrierile dumanilor notri*. Concluziile

pe care el le ofer nu sunt ale sale, ci

'cele la care au ajuns, prin munc labo-

rioas, cei mai emineni teologi". Cu aju-

torul filosofiei. el a incorporat în propriul

su sistem rezultatele dezbaterilor hristo-

logice, atitudinea ortodocilor fa de

îngeri, sfini i icoane i rezolvarea pro-

blemelor morale i practice pe temeiul

tradiiei (J. Pelikan). Dintre ideile teolo-

gice de care el s-a ocupat în special,

reinem definirea unor noiuni trinitare,

cum ar fi: natura, ipostas, perihoreza.

explicarea unirii ipostatice i cele dou
voine în Hristos. Pentru el, teologia are

valoare atunci când este transpus în

via. De aici atenia pe care o acord

vieii monahale. îneleas ca desvârire

cretin. De aceea, este necesar s se

deslueasc i influena sa asupra spiri-

tualitii cretine i nu numai asupra

teologiei. Sfintele Paralele* alturi de

omiliile sale. au avut, fr nici un dubiu,

un rol fundamental în promovarea unei

spiritualiti coerente i sintetice în

Ortodoxie. în viziunea sa. esena vieii

cretine este vederea lui Dumnezeu

(theoria). Pentru realizarea ei, este ne-

voie de curia inimii, care se dobândete

prin lupta împotriva patimilor i prin

desvârirea virtuilor, i de dragoste.

Sf. loan Damaschin apare ca un teolog

complet. în el se regsesc elementele

fundamentale ale cugettorului, dar i

cele ale tritorului celor înalte. Redesci-

frarea lui în planul vieii contemporane,

ar fi o contribuie în plus la rezolvarea

multiplelor probleme cu care se confrun-

t Biserica.

Migne, PG. 94-96; CPG. III. 8040-8127; ed.

critic: B. Kotter, PTS. 7. 1969; 12, 1973; 22.

1981: trad. în român: Sf. loan Damaschin.

Cultul sfintelor icoane, trad. de D. Fecioru,

Bucureti, 1935; Idem, Dogmatica, trad. de

D. Fecioru, ed. a 2-a EIBMBOR, Bucureti,

1943 i retip. Ed. Scripta, Bucureti, 1993;

Udrite Nsturel de Fiereti a tradus Varlaam

i loasaf cu titlul; Traiul i Viaa preacu-

vioilor Prinilor notri a lui Varlaam i a

lui loasaf, tiprit pentru prima oar de ge-

neralul P. V. Nsturel, Bucureti 1904; D.

Fecioru, Viaa Sfântului loan Damaschin.

Studiu de istorie literar cretin* Bucureti,

1935; Cicerone lordchescu. Sfântul loan

Damaschin. Studiu patristic, lai, 1912; C.

Sandovici, 5/.* loan Damaschin Biografia,

scrierile i doctrina sa. Bucureti, 1902; V.

Loichi, Doctrina S. loan Damaschin despre

Maica Preacurata, Cernui, 1 939; P.

Vintilescu, Despre poezia imnografic din

crile de ritual i cântarea bisericeasc.

Bucureti, 1937. p. 102 i urm.; V. Ermoni,

Saint Jean Damasc£ne. Paris, 1904; B.

Studer. Die theologische Arbeitsweise des

Johannes von Damaskus* Studia Patristica et

Byzantina, II, 1956; Keetje Rozemond, La

Chrisiologie de Saint Jean Damascene. în

idem, VIU, 1959; G. Richter, Die Dialektik

des Johannes von Danwskos, în idem, X,

1964; A. Grillmeier, Vom Symbolum zur

Summa: Mit ihnr und inihm, Freiburg, 1975,

p. 585-636: C. von SchOnborn, L'icâne du

Christ. Fribourg, 1976 passim; M. Jugie, în

DTC, VIII, pt.l, 1924, col. 693-751; J. H. L.

Johannes Damascenus (529), art. în Smith-

Wace, III, p. 4 19-423; Bardenhewer, V, p. 51-
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65; Cayre. II, 322-336; Cross. John of
Damascus. art. în ODCC, p. 748-749;

Allaner-Stuiber. 1980, p. 526-532, cu biblio-

grafie; A. Louth. 57. John Danwscene and
the Making of Byzantine Theological

Synthesis, Dumbarton Oaks, 2000; B. Studer.

Jean Damasckne, In DSp 8, col. 452-466;

idem. Jean Damascbne, în DECA, II, p.

1303-1304; R. Volk, Jofiannes von Danias-

Âuw în LACU p. 345-347, cu bibliografie.

Ioan de Dara

loan de Dara (sec. IX), episcop i teolog.

Nu avem detalii despre viaa sa. El a

compus un comentariu la Ierarhia ce-

reasc i Ierarhia bisericeasca aJc lui

Dionisie pseudo-AreopagituI: un impor-

tant tratat Despre suflet i Despre în-

vierea trupului* în patru cri, lucrare de

mare interes i profunzime teologic. Tot

el este autorul unui tratat Despre preoie.

Wright, p. 145; Chabot. p. 93; Duval. p. 315-

316,390.

Ioan Diaconul

loan Diaconul, diacon roman din a doua

jumtate a sec, VI. autor al unui flori-

legiu, intitulat: Expositum in Hepia-

reuchum. Este vorba de o culegere de

texte exegetice, preluare din diveri scri-

itori cretini, care î.i mare parte ar fi fost

pierdute dac nu ar fi fost consemnate de

el. El ar putea fi autorul Comentariului

lui Pelagiu asupra epistolelor pauline.

atribuit eronat lui leronim* (Morin). sau

probabil, unui alt preot roman loan, care

a ocupat scaunul pontifical din 523 i
pân în 526 (Souter). Tot Ioan Diaconul

ar putea fi autorul unei culegeri. Collcc-

tatrea, la cele patru evanghelii, i tra-

ductorul în latin a crii a asea din

Vitae Pufnim.

CPL. 951-952: Expositvm. in Heptateuchiwi.

fragm. în J.B. Pitra. Spicilegium Solesmense,

I. Paris, 1852. p. LV-LXIV. 258-301: Ana-

lecia sacra el classica, V, I . Paris. ] 888, p.

165-176; G. Morin, Jean Diacre el le Pseu-

do-Jerâme sur Ies epitres de S. Paul, în

RBen., 27. 1910, p. 113-1 17; A. Souter, ed.

rev. Pseudo-Jerome sur Ies epitres de S.

Paul, în Tst., IX, 3, 1931. p. VII! i urm.;

Altaner-Stuiber, 1980. p. 464; S. Zincone.

Jean Diacre, în DECA. p. 1304-1305; W.

Geerlings, Johannes Diacomis, în LACL, p.

347.

Ioan Diacrinomenos
vezi Ioan Aegeatul

Ioan de Efes

Ioan de Efes sau loan al Asiei (507-586),

episcop la Efes, istoric, una dintre cele

mai interesante personaliti, dup la-

cob* Baradaeus, ale gruprii monofizite

din sec. VF. S-a nscut la Amid. la în-

ceputul sec. VI. probabil în anul 505

(Land) sau în 507. Intr în mnstirea Sf.

Ioan (mar-Yuhannan) din Amid, unde

este hirotonit diacon, la vârsta de 20 de

ani. In timpul ciumei, care a izbucnit în

vremea domniei împratului Justinian. el

era în Palestina, unde se afla pentru a

scpa de persecuia îndreptat împotriva

monofiziilor de Avraam bar Killi (?) din

Telia, episcop de Amid i de Efrem bar

Appian din Amid, patriarh de Antiohia.

în 535. îl gsim la Constantinopol, unde

a fost primit cu onoruri de ctre împra-

tul Justinian. Se bucur de prietenia Iui

Justinian timp de 30 de ani, acesta

încredinându-i *spre administrare veni-

turile tuturor comunitilor de credincioi

(adic, monofizii) din Constantinopol i
de pretutindeni". Din dorina de a eradica

pgânismul din Asia Mic. împratul

Justinian îl numete episcop misionar i
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titular la Efes, fiind hirotonit de lacob*

Baradaeus. Totodat, împratul îi d
sarcina de a descoperi i reprima practi-

cile pgâne din Contantinopol i împre-

jurimi, loan s-a achitat de aceast sarcin

în mod cu totul deosebit, atrgându-i
diverse nume ca: 'învtorul pgânilor

1

,

'supraveghetorul pgânilor' sau 'sprg-
torul de idoli". Soarta sa se schimb dup
moartea lui Justinian i urcarea pe tron a

lui Justin II. suferind o serie de nejunsuri

i închisoare, din pricina persecuiei

declanat de acesta împotriva monofi-

ziilor. Se stinge din via în anul 585.

Cea mai important oper literar a lui

loan este Istoria bisericeasc. In pofida

stilului greoi \ uneori exuberant, a gre-

cismelor i a cronologiei deficitare, de

altfel explicabil, lucrarea fiind scris cu

mari intermitene în timpul persecuiei,

ea rmâne o oper cu adevrat original

i de mare importan. Autorul a împrit
materialul istoric în trei pri: primele

dou de la lulius Cezar i pân la Justin

II, în ase cri, iar a treia, de la Justin II

i pân în 585. anul în care autorul se

stinge din via, ultimele capitole fiind

redactate în perioada în care se afla în

închisoare. Prima parte s-a pierdut. Din

cea de a doua, exist fragmente bogate în

Cronica Iui Dionisie* de Tell-Mahre, iar

partea a treia s-a pstrat, cu unele lacune,

într-un manuscris din sec, VII. Dei mo-
nofizit, loan s-a strduit s fie imparial

în prezentarea evenimentelor istorice.

Intre anii 566-568. loan a alctuit o cule-

gere de viei ale unor tritori monofizii.

Biografii ale sfinilor orientali\ o 'Istorie

lausiac" sau "Legenda Aurea' a mns-
tirii Sf- loan din Amici. Lucrarea cu-

prinde 58 de biografii ale unor tritori,

episcopi. clugri i clugrie, monofi-

zii, tn mare parte contemporani lui, pe

unii dintre ei cunoscându-i personal.

Stilul i maniera de abordare îl apropie

de Palladiu* i Teodoret*. Importana

acestei lucrri const în informaiile

referitoare la practicile ascetice i obi-

ceiurile monahale ale vremii. Aceste

scrieri istorice, scrise în siriac, sunt in-

dispensabile cunoaterii istoriei creti-

nismului în sec. VI.

W. Cureton, The Third Part of the Eccle-

siasfica/ Histoty ofJohn Bishop of Ephesus

nowfirst edited, Oxford, 1853; E.W. Brooks,

CSCO. ser. 3. voi. 3, Louvain, 1935; I. B.

Chabot (ed.). Inceri Auctoris Chronicon

Pseado-Dionysianum vulgo dicium, II,

CSCO 104, 1933 (fragmente din partea întâi

i a doua); J.P.N. Land, Anecdota Syriaca, II,

Leyden. 1868: E. W. Brooks. PO, XVII,

1923. p. 1-307, XIX, 1924, p. 513-698 (trad.

în englez) i XX. 1926, p. 153-285; Wright,

p. 69-71; Baumstark, p. 181-182; Chabot, p.

74-76; Urbina, p. 166-167, cu bibliografie;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 229, 235, 241;

Cross, John ofEphesus, în ODCC, p. 749; J.-

M. Sauget, Jean d'Ephese ou d'Asie, în

DECA, II, p. 1305-1306; P. Bruns, Johannes

von Ephesus. în LACL, p. 348, cu bibliografie.

loan Egipteanul

loan Egipteanul, episcop monofizit de

Hefaistos. De origine din Gaza în Pa-

lestina, clugr la mnstirea Petru Ibe-

rianul din Egipt. Este hirotonit episcop

de Teodosie de Alexandria în jurul anului

534, A contribuit în mod special Ia

întrirea monofizitismului în Asia Mic.
Biografia sa a fost scris de loan* de

Efes, care 1-a întâlnit la Rodos. De la el

s-a pstrat o scrisoare adresat ariman-

driilor orientali, scris în siriac.

loan de Efes, PO, 1 8, 526-540; CPG. 7200; F.

Nau, Litterature canonique syriaque inedite^

ROC, 14, 1909. p. 48-49 (în franc); E. Ho-

nigmann, Evec/ues et eveches monophysites

d'Asie anterieure au Vle sticle, CSCO, 127,

Louvain, 1951, g. 165-167; F, Scorza Bar-

cellona, Jean VEgyptien, în DECA, II, p.

1305; B. Windau, Johannes der Âgypfer, în

LACL, p. 333.
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Ioan de Eubeea

loan de Eubeea, scriitor grec din prima

jumtate a sec. VIII. Dac a fost sau nu

episcop, este înc o problem deschis.

Este posibil ca el s fi fost hirotonit ca

atare, fr îns a avea un scaun episcopal

la Eubeea. De la el a rmas o serie de

omilii: Homilia in sanctos innocent.es;

Homilia in conceptione Deiparae; Ho-

mi/ia in Lazarum; Passio S, Parascevae

i o cuvântare de Crciun. Adeseori iden-

tificat cu Sf. Ioan* Damaschinul, lucr-

rile sale se deosebesc de ale acestuia prin

puintatea elementelor de teologie dog-

matic, suplinite îns de bogate referiri

biblice.

Migne, PG. 96, 1459-1508; CPG. III, 8135-

8138; F. Halkin, La Passion de sainte

Parasceve par Jean d'Eubee, în Polychro-

nion, Festschrift Franz DGlger, Heidelberg,

1966, p. 226-237; D. Stiernon, Jean d'Eubee,

în DSp. 8, col. 487: Altaner-Stuiber, 1980, p.

532; A. Labate, Jean d'Eubee, în DECA, II,

p. 1306; B.R. Suchla, Johannes von Euboa,

înLACL, p. 348.

Ioan de Hermopolis Magna
(Slimun sau Ashmunein)

Ioan de Hermopolis Magna (Shmun sau

Ashmunein), episcop i scriitor de limb

copt din a doua jumtate a sec. VI. A
trit o vreme ca anahoret, iar în vremea

patriarhului Damian este numit episcop

în Egiptul de Mijloc. Ioan de Shmun face

parte dintre acei intelectuali ai Bisericii

egiptene care s-au strduit s-i dea aces-

teia un caracter naional mai pregnant, s
o deosebeasc, sub aspect ritual, de

Biserica Bizanului. Cele dou scrieri ale

sale, Elogiu lui Marcu i Elogiu lui An-

tonie + au puternice accente naionaliste.

Sf. Evanghelist Marcu este considerat

întemeietorul Bisericii copte, în timp ce

Antonie este cel care a dat consisten

tririi duhovniceti, prin întemeierea

monahismului cretin în Egipt.

G. Garitte. Panegyrique de Saint Antoine par

Jean, ev&jue d'Hermopolis* OCP, 9, 1943. p.

330-365; T, Orlandi, Un Encomio di Marco

evangelista, Studi Copi, Milano, 1968, p. 1-

52, T. Orlandi, Jean de Schmoun, în DECA,

II, p. 1318; P. Bruns, Johannes von Schmiw,

în LACL, p. 357.

loan Hrisostom sau

Ioan Gur de Aur

Ioan Hrisostom sau Ioan Gur de Aur,

(344/354-407), patriarh al Constantino-

polului, unul din cei patru mari Prini ai

Bisericii Ortodoxe i singurul care apar-

ine colii din Antiohia. S-a nscut la

Antiohia. anul naterii sale neflind cu-

noscut cu certitudine, fiind plasat între

344 i 354. Tatl su, Secundus, care a

deinut o funcie militar deosebit (ma-

gisier miliian Orientis), a decedat la

scurt vreme de la naterea copilului i
de aceea, sarcina creterii i a educaiei

acestuia i-a revenit mamei sale, Antusa,

rmas vduv la vârsta de 20 de ani. De

la mama sa a primit Ioan primele ele-

mente de învtur cretin i, fr
îndoial, dragostea fa de Biseric.

Studiaz apoi filosofia, sub îndrumarea

lui Andragaiu, iar retorica cu Libaniu,

vestit sofist. La vârsta de 18 ani, Meletie

Mrturisitorul, conductorul Bisericii din

Antiohia, atras de calitile intelectuale i
spirituale deosebite ale tânrului loan, îl

ia în anturajul su. Se pare c Meletie a

fost cel care 1-a botezat. în acest rstimp,

el studiaz teologia sub îndrumarea lui

Diodor* din Tars. Simind o atracie deo-

sebit fa de viaa ascetic, Ioan în-

cearc, am putea spune experimental, s
duc o astfel de viaa în sânul familiei,

îns, în cele din urm, simte nevoia de a
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se retrage în munii din vecintate, unde

triete timp de doi ani în post i rug-
ciune, întrucât se îmbolnvete, este silit

s revin acas, spre marea bucurie a

mamei sale. Meletie folosete aceast

ocazie i îl hirotonete diacon, în 381.

Este preocupat cu precdere de problema

vieii monahale, a fecioriei, crora le

dedict o serie de tratate scurte. Tot

acum, elaboreaz tratatul su Despre

preoie. Dup cinci ani primete taina

preoiei din mâinile episcopului Flavian.

în 386, care îl numete predicator al bise-

ricii mari, zidit de împratul Constantin,

îi îndeplinete cu deosebit zel i con-

tiinciozitate îndatoririle de predicator.

De altfel, perioada aceasta, 386-397, a

fost deosebit de fructuoas pentru el,

întrucât cele mai vestite omilii ale sale

aparin acestei etape din activitatea sa.

Dup moartea patriarhului Neclarie al

Constantinopolului, (397), împotriva

voinei sale, loan este ales urmaul aces-

tuia. Este adus în capital din porunca

împratului Arcadiu, iar Teofil al Antio-

hiei a tbst obligat s-l hirotoneasc epis-

cop, la 26 februarie 398. loan purcede de

îndat s reformeze atât cetatea, cât i
preoimea. care se aflau într-o mare stare

de decdere i corupie. Astfel, el su-

prim luxul reedinei episcopale, intro-

ducând traiul modest i auster monahal,

iar bogiile aflate aici le folosete spre

a-i ajuta pe cei sraci i nevoiai i pen-

tru spitale. Interzice preoilor s folo-

seasc darurile pentru cei sraci în pro-

priul lor interes, iar clugrielor i dia-

coneselor s locuiasc la clerici. Vdu-
velor le cere purtare ireproabil. Cri-

ticile sale îndreptate împotriva corupiei

i a depravrii i-au adus muli dumani,

în plus, nu au rmas fr ecou nici la

curtea impârleasc, unde lucrurile nu

erau prea bune. De aceea, planul su de a

reforma viaa din capital i a clericilor,

a tcut ca toate forele care îi erau ostile

s se uneasc împotriva lui. Paralel cu

aceste activiti, el continu s predice,

s scrie comentarii biblice i s orga-

nizeze misiuni, trimiând misionari la

golii de la Marea Neagr i Dunre.
Totodat, încearc s rezolve tensiunile

prezente în diverse dioceze, ca cele din

Tracia i Asia Mic, dar care nu erau sub

jurisdicia sa, i convoac un sinod la

Efes în 401, pentru a clarifica neregulile

de aici. Dumanii si continu intrigile i
le extind cu tenacitate la curte, unde

Eutropiu czuse în dizgraie, iar împr-
teasa Eudoxia conducea afacerile im-

periului, împratul Arcadiu, lsându-i

acesteia mân liber. Chiar unii episcopi,

cum au fost Severian* de Gabala, Aca-

ciu* de Beroea i Antiohie de Ptolemais,

au tcut tot ceea ce Ie-a stat în putin
pentru a o stârni pe împrteasa Eudoxia

împotriva lui. Dumanul lui cel mai im-

portant a rmas, îns, Teofil de Alexan-

dria. Animozitile sunt intensificate

dup ce loan Hrisostom îi primete pe

Fraii Lungi, acuzai de origentsm i
alungai din Egipt de patriarhul Teofil, pe

care îi gzduiete, fr a intra în comuniu-

ne cu ei. Dei Fraii Lungi i-au adresat lui

loan o plângere împotriva lui Teofil,

acesta nu o ia în considerare. Acetia se

plâng împratului Arcadiu, care îl con-

voac pe Teofil la Constantinopol pentru

a rspunde acuzelor aduse de ei. Teofil

îi ia o serie de precauii, trimiându-l

înainte pe episcopul Epifanie de Sala-

mina. care urma s-l acuze pe loan de

origenism. Acesta îi d seama de intrig

i se întoarce în Salamina. Teofil vine la

Constantinopol însoit de 26 de episcopi

i, raliindu-i înc 10 episcopi nemulu-

mii i trei vduve care se considerau

nedreptite de loan, la care se adaug
însi împrteasa Eudoxia, îl convoac
pe loan la un sinod la Stejar, localitate nu
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departe de Calcedon, spre a se dezvi-

novi de diverse acuze pe care acetia i

le-au adus, în general 12 capete de

acuzare. loan nu se prezint la sinod i în

consecin a fost depus în anul 403.

împratul ratific hotrârea sinodului i

îl trimite pe loan în exil în Bitinia. Exilul

nu a durat mult vreme, deoarece, în-

spimântat de micrile populaiei i de

cutremurul puternic care a avut loc în

acea perioad. îl recheam în scaun.

Populaia îl primete triumfal. Cu aceast

ocazie, el ine o predic în Biserica

Sfinilor Apostoli, fr a critica în vreun

fel curtea imperial. Ba mai mult, a doua

zi, el ine o predic în care vorbete în

termeni deosebii la adresa împrtesei.

Pacea nu dureaz mult timp. loan critic

din nou dezmul i zarva care s-au iscat

cu ocazia srbtoririlor ocazionate de

ridicarea unei statut de argint a împrte-

sei Eudoxia, nu departe de biserica unde

slujea loan. Acest lucru a fost vzut de

dumanii si ca un afront la adresa

împrtesei, care nu i-a ascuns nicide-

cum resentimentele. Evenimentele s-au

precipitat dup ce Sf. loan predic de

ziua Sf. loan Boteztorul. începându-i

predica astfel: "Din nou Irodiada se agit;

din nou se tulbur: din nou danseaz i

cere din nou capul Sf. loan pe tav'.

Aceste cuvinte au fost considerate ca

fiind o aluzie direct la adresa împrte-

sei Eudoxia. Suprat, ea cere împratu-

lui s-l trimit pe loan în exil, pe motiv

c i-a preluat funciile sacerdotale în

mod ilegal. împratul îi poruncete s nu

mai slujeasc, îns loan refuz s se

supun. Ca urmare, i se interzice s fo-

loseasc vreo biseric, loan respect de

aceast dat porunca împratului i se

adun cu toi credincioii în cldirea

bilor publice, numit Constantiniana.

unde s-a tcut slujba de priveghere, iar

catehumenii au fost botezai. Aceste eve-

nimente se petreceau în perioada Pa-

tilor. A treia zi dup Pati, loan este ares-

tat, iar dup Rusalii a fost trimis în exil.

însoit de o trup de soldai traci, el este

îmbarcat cu destinaia Cucuzis sau

Arabissos în Armenia Mic. în scaunul

rmas vacant a fost ales Arsacius i dup
moartea acestuia Atticus, ambii dumani

înverunai ai Sf. loan i acuzatori la si-

nodul de la Stejar. întrucât susintorii

Sf. loan au refuzat s-i recunoasc, li s-au

confiscat averile i au fost trimii în exil.

Viaa în exil nu a fost deloc uoar. în

pofida bolii care îi mcina trupul. Sf.

loan s-a druit trup i suflet activitii

pastorale, reputaia sa atrgând un numr
din ce în ce mai mare de credincioi,

întrucât popularitatea sa era în cretere i

în condiiile nemiloase de exil. inamicii

si intervin pe lâng împrat, care îl tri-

mite într-un loc cu totul neprielnic pentru

sntatea deja ubrezit a marelui Ierarh,

i anume Ia Pityum, un orel pe malul

rsritean al Mrii Negre. El nu rezist

cltoriei i decedeaz la Comana în

Pont la 14 septembrie 407. Rmiele
sale pmânteti au fost aduse la Constan-

tinopol i aezate în Biserica Sf. Apostoli

în 438. Cortegiul a fost întâmpinat de

ctre împratul Teodosie II, care.
fc

ple-

cându-i fruntea i faa pe racl, s-a rugat

pentru prinii si, s fie iertai pentru

cele ce din netiin au greit' (Teodoret).

înainte de a pleca din nou în exil, loan a

intervenit prin scrisori pe lâng papa

lnoceniu*, Venerius de Milan i Chro-

matius* de Aquileia, cerându-le sprijin i

s fie judecat din nou. Intervenia lui

loan se gsete la Paladie. Papa se adre-

seaz familiei imperiale, trimiând o scri-

soare printr-o delegaie. în scrisoare el

anun o serie de pedepse pentru intri-

gani. Astfel, în cazul lui Arsacius, cel

care i-a luat locul lui loan. s fie oprit de

la Sf. Taine, iar Teofil, s fîe caterisit i

404



IOAN HRISOSTOM

anatematizat. Delegaia a fost îns se-

chestrat i oprit s intervin în eveni-

mente. La aflarea acestei tiri. împratul

Arcadie a dispus ca Marian, prefectul

oraului, i fiii si s fie ucii, i a pedep-

sit-o personal pe împrteas. împratul

îi scrie papii Inoccntiu. Papa insist pen-

tru convocarea unui sinod ia Tesatonic

care s îl judece pe Teofil. Sinodul nu se

va ine. Tensiunea cu Biserica din Apus
se aplaneaz numai dup ce Atticus, pa-

triarh de Constantinopol. trece din nou în

diptice numele episcopului Ioan.

Motenirea literar a Sf. Ioan Hrisostom

este deosebit de bogat. De altfel, nici

unul dintre Prinii greci nu a lsat o

oper atât de vast, cuprinzând omilii,

tratate i scrisori. Ioan îi datoreaz

popularitatea i importana sa în istoria

Bisericii' i a gândirii cretine, nu atât ca-

litilor sale administrative sau politice,

cât mai ales operei sale literare. Tragedia

vieii sale este consecina sinceritii

sale. a dorinei de a îmbunti viaa cre-

dincioilor i a celor care slujeau Bise-

rica. Mreia lui izvorte din tria i
integritatea caracterului i a credinei

sale deosebite.

I. Partea cea mai consistent a operei

hrisostomice o constituie Omiliile. Dup
coninut ele se împart în: omilii exege-

tice; omilii dogmatice i polemice; omilii

morale; omilii la marile srbtori; pane-

girice; omilii sau predici ocazionale.

a. Omiliile exegetice, cele mai multe ca

numr, sunt în esen comentarii la

crile Vechiului i ale Noului Testament.

Majoritatea omiliilor exegetice au fost

compuse în perioada anilor 386-397.

când Ioan a activat ca preot i predicator

la Antiohia. Aceste omilii se înscriu în

marea tradiie exegetic a colii clin

Antiohia. întrucât urmresc, cu deosebit

acribie, sensul literal, opus celui ale-

goric, al textelor biblice. Totodat, aces-

tora nu le lipsete niciodat aplicaia

practic pentru viaa celor pe care îi avea

în grija lui spiritual. Trebuie subliniat

profunzimea gândirii hrisostomice, care

se dezvolt progresiv, în funcie de ana-

lizele i comentariile pe care Ie-a elabo-

rat. Dac acest grup de scrieri s-a pstrat

în condiii optime, adeseori în versiuni

îngrijite i revizuite, în ceea ce privete

datarea lor lucrurile se complic. Putem

spune perioada în care au fost scrise, dar

este greu de datat fiecare omilie în parte.

Referitor la Vechiul Testament, Ioan a

scris: dou serii de omilii la Facere.

Prima serie de omilii, în numr de 9,

Homiliae 9 in Genesin. inute la Antiohia

în perioada Postului Mare în anul 386, se

refer la primele trei capitole ale cnii

Facerii, excepie fcând omilia a noua. A
doua serie de omilii, Homiliae 67 in

Genesin, este un comentariu integral la

cartea Facerii. Se pare c cele mai reuite

omilii la Vechiul Testament sunt cele

referitoare la Psalmi. Este vorba de 58 de

omilii la o selecie de psalmi: 4-12, 43-

49. 1 08-

1

1 7, 1 1 9- 1 5 0. Nu se tie cu cer-

titudine dac aceste omilii au fost sau nu

inute în biseric. De altfel, ele sunt

cunoscute mai degrab ca Explicafii

(<EpjiT|VEÎai) i nu ca omilii, i dateaz

tot din perioada lui antiohian. In ele, Sf.

Ioan îi dezvolt ideile sale predilecte

legate de problema viciilor i a virtuii,

despre dreapta rugciune, sau rugciunea

autentic, sau despre cântarea psalmilor

sau a cântrilor religioase în familiile

cretine. Pe alocuri, se angajeaz în po-

lemic cu arienii, maniheii i cu Pavel de

Samosata. Quasten mai sublinianz fap-

tul c, în aceast lucrare, Ioan face uz de

mai multe traduceri în greac ale Ve-

chiului Testament (Septuaginta, Symma-
chus. Aquila i Theodotion), dar i de

versiunea ebraic i de cea siriac. El

transform, în acest fel, comentariile sale

405



IOAN HRISOSTOM

la psalmi, în adevrate lucrrii tiinifice.

Dintre Omiliile la Isaia s-au pstrat în

greac doar ase. Exist i un comentariu

integral la Isaia în limba armean, care,

se crede, este autentic. La acestea se

adaug Homiliae 5 de Arma, Homiliae 3

de Davide el Sanie i, în cele din urm,

dou omilii în care trateaz despre carac-

terul ascuns, tainic al profeiilor: De pro-

phetarum obscuritate. La toate acestea

adugm o serie de catenae pus sub nu-

mele lui Hrisostom: la Ieremia, Daniel,

Proverbe i Iov. Dintre omiliile la Noul

Testament, cele 90 de omilii la Evan-

ghelia dup Matei, reprezint cel mai

vechi i cel mai complet comentariu care

a supravieuit, în totalitate, din perioada

patristic (Quasten). Cât privete data

scrierii, nu exist unanimitate. Cu toate

acestea, cercettorii sunt de acord c ele

aparin perioadei antiohiene, probabil

anului 390. Comentariul s-a bucurat de o

mare popularitate. A fost tradus în latin

de mai multe ori. în armean, arab,

georgian i chiar în siriac. Din aceast

ultim traducere se pstreaz mai multe

fragmente. Omiliile la Matei cuprind

învtura hrisostomic despre moral i

virtute, despre principiile care trebuie s
stea la temelia adevratei viei cretine,

ce trebuie s facem pentru a ne feri de

viciu i a ne apropia de virtute. Pe lâng

toate acestea, Sf. Ioan nu uit s expun

învturile greite ale maniheilor sau ale

arienilor, subliniind adevrul revelat al

credinei. Cel de al doilea comentariu

evanghelic este dedicat Evangheliei dup
Ioan. Dei Suidas*, de altfel singurul,

afirm c Ioan a scris comentarii la toate

cele patru Evanghelii, se pare, totui, c
el s-a ocupat doar de aceste dou Evan-

ghelii, dup Matei i dup Ioan. Omiliile-

comentariu la Evanghelia dup Ioan sunt

în numr de 88. Ele sunt mai scurte i se

crede c au fost inute dup anul 391.

Contient de încrctura doctrinar deo-

sebit a acestei Evanghelii, Sf. Ioan dez-

volt în omiliile ioaneice o teologie pro-

fund, respingând doctrinele ereticilor

arieni, în special ale anomoenilor. Legate

de omiliile la cele dou Evanghelii, sunt

alte cinci omilii despre sracul Lazr.

Urmeaz apoi 55 de omilii Ia Faptele

Apostolilor, care aparin perioadei con-

stantinopolitane (anul 400). Acestea au

fost traduse în latin Ia cererea lui

Cassiodor* i depuse în Biblioteca de la

Vivarium. Din pcate aceast traducere

s-a pierdut. Din totalul omiliilor hrisos-

tom i ce, aproape jumtate sunt dedicate

epistolelor pauline. Hrisostom a fost

atras, în mod deosebit, de personalitatea

Apostolului neamurilor, în care a vzut

modelul desvârit al pstorului de su-

flete, drept, neînfricat i jertfelnic, având

un temperament înflcrat (Quasten).

Este posibil ca Sf. Apostol Pavel s fi

fost modelul dup care Sf. Ioan Hrisos-

tom i-a modelat viaa i comportamen-

tul propriu. S-au pstrat: 32 de omilii la

Epistola ctre Romani (Antiohia 381-

398), 44 de omilii la I Corinteni i 30 la

II Corinteni (Antiohia, anul scrierii im-

posibil de fixat), la care a adugat alte

trei omilii la texte speciale: I Corinteni 7,

1
- II Corinteni 4, 13 i I Corinteni 15,28.

Comentariul la Galateni analizeaz i

comenteaz textul, verset cu verset, pre-

zentându-se astfel ca o lucrare modern

(Quasten), (Antiohia). La Epistola ctre

Efeseni el scrie 24 de omilii (Antiohia);

la Filipeni, 15 (Antiohia); laColoseni, 12

(Constantinopol); la cele dou epistole

ctre Tesaloniceni, II i respectiv 5

omilii (Constantinopol); 18 omilii la 1

Timotei; 10, la II Timotei (Antiohia); 6,

la Tit (Antiohia); 3, la Filimon (Antiohia)

i 34, la Evrei (Constantinopol, 403/404).

Au fost descoperite câteva catenae la

epistolele soborniceti, puse sub numele
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Sf. loan. Se pare c el nu a scris nici un

comentariu la aceste epistole.

b. Omiliile dogmatice i polemice sunt

mai reduse ca numr. în comparaie cu

cele exegetice, ele având totui un loc

determinat în contextul general al operei

hrisostomice, întrucât ne dezvluie acu-

rateea i profunzimea gândirii sale teo-

logice. Interesant, în acest context, este

tratatul De incomprehensibili, contra

Anomaeos, format din 12 omilii, scrise în

dou rânduri. Primele cinci omilii au fost

inute la Antioliia între anii 386-387 i
dezvolt o critic punctual împotriva

ereticilor anomei, erezie al crei fondator

a fost Aetius*, dei învtorul lor pro-

priu-zis a fost Eunomiu*, de unde i nu-

mirea acestora de eunomieni. Este vorba

de una din cele mai radicale grupri

ariene, ai crei adepi susineau c II pot

cunoate pe Dumnezeu în Sine, tot atât

de bine dup cum se cunoate El însui.

Despre Fiul lui Dumnezeu, ei propov-
duiau, nu numai inegalitatea acestuia cu

Tatl, dar i deosebirea fundamental

între natura Tatlui i cea a Fiului. Sf.

loan are cuvinte aspre Ia adresa acestora

care, în arogana lor blasfemiatoare,

îndrzneau s-l mrgineasc pe Dum-
nezeu la limitele raiunii umane i s
goleasc astfel taina esenei divine. Nici

îngerii, spune el, nu-L pot cunoate pe

Dumnezeu în mod clar i limpede. Ei nu

cuteaz s priveasc la fiina pur i
neamestecat a lui Dumnezeu. Totodat,

el argumenteaz în favoarea caracterului

inefabil i incomprehensibil al naturii lui

Dumnezeu, împotriva tendinelor raio-

nalizante care neag transcendena re-

ligiei cretine i subliniaz nuanat egali-

tatea Fiului cu Tatl. Celelalte apte omi-

lii nu sunt îndreptate împotriva ano-

mei lor. Interesante sunt i catehezele

baptismale, dintre care dou au fost cu-

noscute i editate în Migne: Catecheses

ad illuminandos, i nute în perioada

Postului Mare, în anul 388, la Antiohia.

La începutul sec. XX, A. Papadopoulos-

Kerameus a editat patru cateheze bap-

tismale, iar pe la mijlocul aceluiai secol

au fost descoperite, la Mnstirea Sta-

vronikita de pe Muntele Athos, un numr
de opt cateheze. Prin aceast descoperire

ne putem face o imagine mai clar asupra

activitii de catehet a Sf. loan. în aceeai

categorie este inclus ciclul: Adversus

Judaeos, constituit din opt omilii i
îndreptat împotriva cretinilor iudaizani.

care observau tradiiile iudaice.

c. Omiliile morale formeaz un aspect

clar al scrierilor hrisostomice, dei te-

mele morale sunt prezente în aproape

toate omiliile sale, deoarece Sf. loan nu a

uitat niciodat c datoria principal a

pstorului de suflete este aceea de a îm-

bunti viata i inuta moral a credin-

cioilor si. Demne de luat în seam sunt

omiliile sale îndreptate împotriva srb-
torilor laice i pgâne, licenioase în

manifestare i pline de excese super-

stiioase: In kalendas sau Contra circenses

hidos el theatra. Pentru Sf. loan, teatrul

era o 'adunare a satanei', primejdiile

acestuia Fiind dezvluite în trei omilii:

Homiliae 3 de diabolo. El abordeaz
apoi, în 9 omilii, i tema pocinei: Ho-
miliae 9 de penitentia.

d. Omiliile i predicile la diverse srb-
tori împrteti ocup i ele un loc destul

de important în contextul operei hrisos-

tomice. între predicile de acest gen

menionm: In diem naialem D. N. Jesu

Christi; De baptismo Christi et Epipha-

/7/o, care confirm practica observrii

acestor srbtori la 25 decembrie i la 6

ianuarie. Perioada Sptmânii Patimilor,

cu evenimentele deosebite care se deru-

leaz în acest rstimp, a constituit obiec-

tul câtorva omilii: dou omilii pentru

Joia Patimilor, De proditione Judae i
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trei omilii pentru Vinerea Mare, De
coemeterio et cruce i dou De cruce et

latrone. Omiliile pentru Joia Patimilor

vorbesc despre instituirea Cinei Dom-
nului i trdarea lui Iuda, iar cele pentru

Vinerea Mare, despre Sfânta Cruce i
moartea Mântuitorului. S-au pstrat i
omilii la Pati i la Rusalii.

e. Panegirice sau omilii inute cu ocazia

srbtoririi unor sfini ai Bisericii. Este

vorba de sfini care au aparinut Vechiu-

lui Testament, ca de exemplu, Iov, Elia-

zar, Macabei cu mama lor, i bineîneles,

din perioada cretin: Roman, Iulian,

Varlaam, Berenice, i despre martiri în

general. Cercettorii consider ca fiind

importante omiliile închinate unor sfini

episcopi antiohieni: Ignatie, Vavila, Filo-

goniu, Eustatie i Meletie. La acestea

adugm, datorit tonului i coninutului

lor special, cuvântul închinai lui Diodor

din Tars, profesorul de teologie al Sf.

loan, i cele apte omilii de laud la

adresa Sf. Apostol Pavel, De Homiliae 7

de laudibus S. Pauli. în legtur cu aces-

te omilii, traductorul lor în latin,

Anianus* de Celeda, începutul sec. V,

probabil 415-419, spunea c marele

Apostol nu era doar portretizat, ci într-un

anume fel, înviat din mori, pentru a

deveni din nou model viu de desvârire

cretin (Quasten).

f. Discursurile ocazionale surprind o

serie de momente, devenite puncte de

hotar în propria sa experien i nu

numai. Amintim aici prima sa predic

ocazionat de hirotonia sa în treapta de

preot de ctre episcopul Antioliiei,

Flavian. Ea poate constitui un model

omiletic pentru toi cei care se dedic
vocaiei sacerdotale. Homiliae 21 de sta-

tuis ad popidum Antiochemtm au fost

inute într-o vreme de mare cumpn
pentru Antiohia. In urma impunerii unor

taxe suplimentare de ctre împrat, un

grup de antiohieni s-au rzvrtit i, în

mânia lor, au drâmat i mutilat statuile

împratului Teodosie i ale familiei im-

periale. Gestul l-a suprat pe împrat,

care se gândea s distrug oraul din

temelii. Vestea i-a înspimântat pe antio-

hieni. Btrânul episcop Flavian a plecat

la Constantinopol pentru a cere îndurare

din partea împratului, care, în cele din

urm, se arat mrinimos fa de antio-

hienii rzvrtii. In absena episcopului,

Sf. loan a inut o serie de 21 de omilii,

care surprind atât atmosfera de teroare i
team ce domnea în cetate, cât i dispe-

rarea locuitorilor ei, confruntai cu posi-

bilitatea unei iminente pedepse capitale.

El folosete aceast ocazie pentru a-i

admonesta pe antiohieni pentru viciile i
pcatele svârite de ei, care au atras

asupra lor mânia divin. Aceste omilii îl

dezvluie pe Sf. loan ca pstor desvârii

i predicator eminent. Cderea din graie

a lui Eutropiu a fost tratat în dou
omilii, demonstrând deertciunea slavei

lumeti. La fel, experiena propriului exil

este descris în dou omilii. In prima

omilie, inut în ajunul primului exil în

403, încearc s liniteasc populaia

nemulumit i furioas, vorbind despre

invincibilitatea Bisericii, iar în a doua,

inut a doua zi dup revenirea din exil,

mulumete mulimilor de credincioi

care l-au întâmpinat, care i-au artat

credincioia fa de capul lor spiritual.

2. Tratatele hrisostomice sunt mai reduse

la numr, decât omiliile sale. Cu toate

acestea, temele abordate de el sunt de o

importan major pentru Biseric,

a. Tratatul Despre preoie. De sacerdofio,

este una din lucrrile hrisostomice cu cea

mai larg circulaie, fiind considerat

'capodopera literar i teologic a Sf.

loan Gur de Aur, tratatul clasic despre

aceast tain, aa cum a conceput-o i
cum a trit-o spiritualitatea patristic'
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(Coman). Data redactrii tratatului este

incerta. Se crede c a fost scris între anii

381-386. când era diacon. Este conceput
în ase cri, sub forma unui dialog,

asemenea dialogurilor platoniciene, între

loan i Vasile. Nu cunoatem cine a fost

acest Vasile, întrucât la acea vreme au
existat trei persoane care ar fi putut fi

parteneri de dialog ai Sf. Ioan: Vasile*

cel Mare, Vasile* de Seleucia i Vasile de
Rafanea. In elaborarea acestui tratau Sf.

Ioan s-a inspirat din lucrarea cu aceeai
tem a Sf. Grigorie* de Nazianz, dei el

îl depete pe acesta în profunzimea

gândirii i frumuseea expresiei retorice.

Sf Ioan fixeaz principiile de baz i re-

comandrile cele mai adecvate cu privire

la recrutarea clerului i sensul excepio-

nal al preoiei. Preoia este 'semnul iu-

birii lui Hristos\ iar lucrarea preoeasc
este o tain înfricotoare i sublim în

acelai timp: 'Când preotul invoc Sfân-

tul Duh i svârete jertfii cea prea

înfricoat, când el st în continu atin-

gere cu Stpânul obtesc al tuturor, spu-

ne-mi. în ce rang îl vom aeza? Cât
curie i cât evlavie vom cere de la el?

Gândete-te. ce mâini trebuie s fie ace-

lea care svâresc aceste lucruri, ce

limb trebuie s fie aceea care rostete

acele cuvinte? Cât de curat i de sfânt

trebuie s fie sufletul care primete un

aa de mare Duh? în acele momente,
îngerii asist pe preot i întreaga ceat a

puterilor cereti strig cu voce tare, iar

locul din jurul jertfelnicului se umple
spre cinstea Celui Ce st aezat' {Despre

preoie, cartea VI, 4). Preotul nu este

numai m simplu slujitor, el trebuie s
duc o via virtuoas, s studieze mereu,

deoarece în activitatea sa este confruntai

cu necesitatea aprrii credinei împotri-

va ereziilor i a necredincioilor. Propo-

vduirea cuvântului evanghelic, implic
stpânirea artei elocinei, dar i o cultur

bogat. In relaiile cu credincioii, preo-

tul trebuie s arate un tact pastoral

deosebit i. mai presus de toate, s fie

înelept» curat i credincios.

b. Sf. Ioan a fost preocupat în mod cu
totul aparte de viata monahal. Acestui

aspect al tririi cretine, el îi dedic o
serie de omilii. Cea dintâi este Parae-

nesis aci Theodorum lapsitm, care cuprin-

de dou omilii ctre Teodor de Mop-
suestia, fostul su prieten, care a cedat în

faa nurilor unei oarecare Hermione i a

prsit viaa de monah. Deosebit de im-

portante pentru viziunea hrisostomic

asupra vieii monahale sunt cele dou
cri: Decompuricttane, adresate lui De-
metrius i Stelechius, El a intrat în

polemic i cu adversarii monahismului

în Adversus oppugnatotes vitae monasti-

cae, respingând acuzele acestora i în-

demnând pe prinii cretini s-i trimit

fiii lor spre a fi educai de ctre monahi.

In Comprutio regis el monac/iu face o
paralel între un rege i un monah,
artând valenele deosebite ale vieii de

monah.

c. Strii de feciorie i vduvie Ie sunt

dedicate de ctre Sf. Ioan tratatele: De
virginitate ; Adversus eos e/ui apuci se ho-

herii virgincs suhiiuroductas; Quodregih
lares femiiuie viris cohabiture non de-

beanf; Ad viduam iuniorem i De nou
iterando coniugio. EI este de prere, ur-

mând pe Apostolul neamurilor, c. dei
viaa matrimonial este bun, mai bun
este cea de feciorie. EI sftuiete împotri-

va coabitrii monahilor i monahiilor sub

acelai acoperi, i condamn practica

unor clerici de a avea în casele lor ver-

gines subiniwductue* sub pretextul con-

vieuirii ca frate i sor în credin. în

cazul vduvelor, acestea ar fi mai bine

dac ar rmâne în starea de vduvie,

evitând cea de a doua cstorie.
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d. In privina educaiei celor tineri, Sf.

loan traseaz, în De inani gloria el de

educandis liberis, cu exactitate principi-

ile unei educaii sntoase, atât pentru

biei., cât i pentru fete. Educaia, dei

este fcut pentru viaa în aceast lume,

scopul ei este îns viaa venic. Tratatul

este interesant pentru istoria pedagogiei

cretine.

e. In dou tratate apologetice abordeaz

problema pgânilor i a iudeilor: De S.

Babyla contra Julianum et Gentiles, în

care vorbete despre biruina cretinis-

mului i cderea pgânismului, i Contra

Judaeos el Gentiks quod Christus sil

Deus, o demonstraie pentru evrei i p-
gâni c fc

Hristos este Dumnezeu'. Aceste

tratate se disting prin ardoarea oratoric

în aprarea adevrului credinei cretine.

f. Ca unul care a suferit în mod deosebit

nedrepti nedescrise, Sf. loan trateaz

despre problema suferinei, vzând în

suferin încercrile iubitoare ale lucrrii

providenei divine, necazurile i durerile

care se abat asupra celor drepi nu trebuie

s îi determine pe acetia s pun sub

semnul întrebrii ordinea divin din

lume: AdStagirium adaemone vexatum;

Quod nemo laeditur nisi o se ipso i Ad
eos qui scandalizai sunt ob adversitates.

3. Corespondena Sf. loan este bogat.

Ea cuprinde aproximativ 236 de scrisori

care s-au pstrat. îndeobte, scrisorile

sunt concise i dateaz din timpul celui

de al doilea exil. Ele au un caracter isto-

ric, pastoral i familial. Interesante sunt

cele 17 scrisori ctre vduva i diaconia

Olimpiada, una din cele mai devotate

credincioase, care se strduia pentru îm-

buntirea soartei Sf. loan. La fel, rei-

nem i scrisorile ctre papa Inoceniu, în

care aflm detalii despre situaia Bisericii

de la Constantinopol, cât i despre autor.

4. Opere neautentice. Datorit persona-

litii sale deosebite i prestigiului de

care s-a bucurat, era natural ca multe

lucrri cu autori necunosui s-i fie atri-

buite. Cercettorii au descoperit aproxi-

mativ 900 de astfel de lucrri, dintre care

300 au fost tiprite, restul ateptând lu-

mina tiparului. Intre operele neautentice,

existai o mulime de falsuri atribuite Sf.

loan. Dintre lucrrile neautentice men-

ionm: Opus imperfectum in Mattheum,

care s-a bucurat de o larg popularitate în

evul mediu, în realitate fiind opera unui

arian din sec. V din Illyria (Quasten).

Synopsis Veiers etNovi Testamente intro-

ducere în Sf. Scriptur, cu un rezumat al

fiecrei cri. în aceeai categorie este

plasat de ctre cercettori i Liturghia

Sf. loan Gur de Aur, care aparine unei

perioade târzii, mai ales c sinodul de la

Constantinopol, din 692. nu face nici o

meniune referitoare la existena ei. Ar fi

fost de ateptat ca, în contextul în care, la

sinod s-a vorbit despre Liturghia Sf.

Vasile i a Sf. Iacob, s fie menionat i
cea a Sf. loan, dac ar fi fost în uz. Chiar

dac Liturghia în sine nu poate fi atri-

buit Sf. loan, cercetrile recente admit

posibilitatea ca rugciunile centrale ale

acestei liturghii s aparin vremii sale,

existând chiar motive pentru a i le atribui

(Wagner).

Doctrina teologic a Sf. loan poart

amprenta preocuprilor sale majore, i
anume, exegeza biblic i activitatea pas-

toral. Sf. loan nu a scris nici un tratat

dogmatic în sensul adevrat al cuvântu-

lui. El a abordat teme dogmatice în con-

textul lucrrilor sale exegetice i al

omiliilor i cuvântrilor sale, dându-le un

vemânt practic. In domeniul exegetic, a

aparinut colii exegetice antiohiene

care, spre deosebire de cea alexandrin

promotoare a interpretrii alegorice, a

accentuat sensul gramatical i literal. A
folosit alegoria acolo unde autorul inspi-

rat o solicita, dar i în acest caz, mode-
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lând-o i apropiind-o cât mai mult posibil

de text. El s-a strduit s ptrund i s
descopere sensurile adânci ale Scripturii

pentru a descifra în ele principii de con-

duit i învturi practice pentru credin-

cioii si. De aceea, exegeza hrisosto-

rnic nu a depit niciodat limitele edu-

caiei morale i ale îndemnului la viaa

virtuoas. Dup opinia sa, credincioii nu

se simeau atrai de Biseric pentru pro-

funzimea dogmelor ei, ci pentru înv-
tura moral a Evangheliei, pentru idealul

iubirii cretine, i ndejdea c Dumnezeu
îi va mântui de necazurile i nedreptile

vieii. El s-a simit mai degrab pstor de

suflete i reformator social, decât teolog

dogmatician.

In problema cunoaterii lui Dumnezeu,

el este deosebit de explicit. Ideea de

Dumnezeu este înnscut sufletului ome-

nesc. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoate

ce este El în Sine; tim doar c El exist.

Preteniile anomeilor, care susineau c II

pot cunoate pe Dumnezeu, tot aa cum
Dumnezeu se cunoate pe Sine, le clasi-

fic drept nelegiuiri i nebunii. Nici în-

gerii nu-L cunosc pe Dumnezeu în Sine.

Ei posed o cunoatere prin pogormânt,

prin sincatahazâ fa de Creatorul lor.

învtura hristologic urmeaz în liniile

ei directoare doctrina ortodox. Chiar

dac Diodor din Tars a fost profesorul lui

de teologie, Hrisostom nu se angajeaz

în disputa hristologic a vremii. El face

deosebire clar între ousia sau phys-is\

natur sau fire, i hypostasi.s sau proso-

pon< ipostas sau persoan. Fiul este de o

fiin cu Tatl, iar în acest context,

folosete de mai multe ori formula cal-

cedonian, homoottsios (mai exact, de

cinci ori, apud Quasten), pentru a expri-

ma relaia dintre Tatl i Fiul. Nscut din

Tatl, care este venic, i Fiul este venic,

împotriva arienilor, el subliniaz dum-
nezeirea perfect i complet, iar omeni-

tatea perfect i complet, împotriva

apolinaritilor, insistând asupra realitii

i integritii celor dou tlri, divin i
uman. Hristos a luat firea noastr,

nscându-se în trup identic cu al nostru,

îns fr de pcat. El S-a nscut în trup.

pentru ca noi s ne natem dup Duh.

Exist în retorica sa anumite sintagme

care au fost folosite i de ctre antiohieni

în disputa hristologic: c Logosul s-a

slluit în omul lisus ca într-un templu

sau c templul a primit harul. Puse în

contextul lor. acestea nu sunt altceva

decât artificii retorice, deoarece Sf. loan

a accentuat unitatea fr amestec i fr
împrire sau separare a celor dou firi:

fc

Când spun un [Hristos], prin aceasta vreau

s spun unire (âvcixjci) i nu amestecare

(auvacpeia), nuc o natur este transmu-

tat în alta, ci unite una cu alta' {Hom.7

in Phif. n. 2-3), sau 'Prin unire i altu-

rare. Dumnezeu Cuvântul i trupul sunt

una, nu prin amestecarea sau obliterarea

firilor, ci printr-o anume unire inefabil

i dincolo de orice înelegere' (Horn. 11

in Joh. 2). 'S nu m întrebai cum\
adaug el, prin aceasta dorind s subli-

nieze taina propriu-zis a întruprii lui

Hristos. în ceea ce privete învtura
despre Fecioara Mria, el nu folosete

nici unul din termenii consacrai, îns, cu

toate acestea, doctrina lui este explicit:

"în multe lucruri suntem necunosctori,

ca de exemplu, cum Cel Nemrginit este

în pântece, cum Cel Ce cuprinde în Sine

toate lucrurile este purtat, ca nenscut, de

o femeie; cum Fecioara d natere i r-

mâne Fecioar' (Horn. 4 in Mattk 3).

în actul de sfinire i mântuire, harul

dumnezeiesc joac un rol esenial, îns

nu în totalitate, deoarece lucrarea de

mântuire îi revine i omului. Este vorba

de o colaborare a omului cu harul. Dum-
nezeu d tuturor harul su, îns el este
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lucrtor numai în cei care voiesc s-l

primeasc, nu i în cei care i se opun.

Sfintele Taine sunt simboluri sau semne
prin care, sub forma vzut,, ni se împr-
tete harul cel nevzut al lui Dum-
nezeu, în cuvintele Sf. loan, coboar
inteligibilul în sensibil*. Adevratul s-
vâritor al Sfintelor Taine este Hristos.

sacerdotul nu este decât un instrument,

mijlocitorul vizibil. în ceea ce privete

Taina Sf. Euharistii, Sf. loan este cel care

fixeaz, in canoane precise, taina cea mai

presus de fire i înelegere care se s-
vârete de fiecare dal în cadrul Sf.

Liturghii, când Hristos se jertfete în

mod real. Pe altar 'st Hristos cel în-

junghiat*, 'trupul Su st înaintea noas-

tr',
fc

ceea ce se afl în potir, este acelai

cu cel ce a curs din coapsa lui Hristos. Ce
este pâinea? Trupul lui Hristos'. 'Gân-

dete, omule, ce trup jertfelnic iei în mâ-

na ta! De ce mas te apropii! Adu-i
aminte c tu, dei eti praf i cenu,
primeti Sângele i Trupul lui Hristos'.

Referitor la împrtirea cu Trupul i
sângele Mântuitorului, el spune: 'Ceea

ce Domnul nu a suportat pe cruce [i.e.,

sfrâmarea picioarelor Sale], el sufer

acum prin jertfa din iubire fa de voi. El

permite ca Bl însui s fie frâmiat, pen-

tru ca toi s fie îndestulai din plin
1

.

k

Pretutindeni exist doar un singur

Hristos. desvârit în aceast lume i în

cealalt; un singur trup. ca atunci când,

dei este adus jertfa în multe locuri. El

rmâne un singur trup. aa c exist doar

o singur jertfa... Oferim acum [ca jertfa]

ceea ce a fost oferii atunci... Noi nu

aducem alt jertfa decât cea adus de

Marele Preot, ci mereu aceeai, sau mai

degrab celebrm amintirea acelei Jert-

fe'. Svâritorul jertfei este însui Hris-

tos, preotul are doar rolul de slujitor i
mijlocitor: Cel ce binecuvinteaz i pre-

face darurile de pâine i vin este Hristos.

Dup prerea Sf. loan, darurile se prefac

în Trupul i Sângele Domnului atunci

când sunt pronunate cuvintele de insti-

tuire: 'Luai, mâncai... ' i 'Bei dintru

acesta toi...
1

S-a spus, adeseori, c Sf. loan a fost mai

puin preocupat de probleme dogmatice

i mai mult de cele morale. O astfel de

disociere este neavenit, deoarece ideile

sale morale sunt mereu ancorate în struc-

turile doctrinare biblice i ale tradiiei

Bisericii. înelegem mai bine profunda

lui preocupare fa de moral, dac avem
în vedere faptul c el s-a considerat,

înainte de toate, pstor de suflete i apoi

învtor. Ca pstor, el înelegea c este

dator s-i învee pe credincioi ce în-

seamn, în realitate, transpunerea noiu-

nilor de credin în via, asumându-i

sarcina propovduirii cuvântului evan-

ghelic: "Am poruncit sufletului meu s-i
asume îndatoririle de propovduitor i s
îndeplineasc poruncile atât timp cât mai

respir i cât timp Dumnezeu consider c
este bine s m in în vra, fie c mai

exist cineva care s m asculte sau nu\

Aceast responsabilitate el a dus-o la îm-

plinire ca nimeni altul. Nu în zadar, el a

fost distins cu titlul de 'învtor i sa-

cerdot universal*, iar pentru mreia i
splendoarea cuvântului su i s-a dat

numele de Hrisostom (Xpt)aoaTop.oq),

adic 'Gur de Aur', înc din sec. VI.

Migne, PG, 47-64; J. Bareille, Oeitvres corn-

pletes. grec-franais. 19 voi.. Bai -le-Duc,

1865-1873; cea mai bun ediie a operelor

hrisostomice: Henry Savile, Eton, 1612 (doar

textul grec); Irad. în engl.: LFC, 16 voi.

Oxford, 1893-1 852 i LNPF ser. I. voi. 9-14,

New York, 1888-1893; german: BKV 10

voi. Kempten, 1869-1884; BKV:, 23, 25-27,

39, 42, Kempten-Miinchen, 1911-1930;

BKV3 ed. 3-a, 15, 16, Kempten-MOnchen.
1932-1938; în franc: J. Bareille i in SCh.

passim. opere individuale cu text grec i
francez; în rom.: loan Gur de Aur. Omilii la
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Facere, în PSB nr. 21-22, trad. D. Feciorii. 2

voi., EIBMBOR, Bucureti, 1988-1989;

Idem, Omilii la Matei, în PSB nr. 23; trad. D.

Fecioru, EIBMBOR. 1994; Idem, Despre

preoie, traducere, note, comentariu i indice,

D. Fecioru, ed. 2-a EIBMBOR. Bucureti,

1998; Idem, Despre feciorie, Apologia vieii

monahale. Despre creterea copiilor, Irad. i
note de Pr. prof. D. Fecioru, EIBMBOR,
Bucureti, 2001 ; despre viaa Sf. loan: Viaa

Sfântului loan Gur de Aur In relatrile

istoricilor bisericeti Paladie, Teodor al Tri-

/nrfundei, Socrates, Sozomen i Fericitului

Teodorei al Cirului, trad. introd., note i co-

mentariu Pr. Prof. univ. dr. Constantin

Corniescu, EIBMBOR. Bucureti. 2001; E.

Venables, Chrysostom, John, art. în Smith-

Wace, I, p. 518-535; G. Bardy, DTC, VIII,

1924, col. 660-690; Cross, Chrysostom. St.

John, în ODCC, p. 85-286; D. Attwater, St

John Chrysostom * Milwaukee, 1939; M.

Moufard, Saint Jean Chrysostome, sa vie,

son oeuvres. Paris, 1949; CV. Gheorghiu,

Saint Jean Bouche d'Or (trad. din rom. de L.

Lamoure), Paris, 1957; Georg Wagner, Der
Ursprung der Chrysosfomus liturgic, Litur-

giewissenschaftliche Quellen und For-

schungen, Heft 50, MQnster, 1973; I.G.

Coman, Preoia in concep/ia Sf loan Gura

de Aur, în Frumuseile iubirii de oameni în

spiritualitatea patristic, Ed. Mitropoliei

Banatului, Timioara, 1988, p. 175-191; G.

Fittkau, Der Begrijf des Mysteriums bei

Johannes Chrysostonnts, Bonn, 1953; C.

Baur. John Chryrsostom andhis Time, trad. de

Sr. Gonzaga, London, 1960, cu bibliografie;

D. Burger, Complete Bibliography qf'Scho-

farship on the Life and Works of Sf. John

Chrysostom, Evanston, 1964; R. Brndle,

Johannes Chrysostonnts Bischof, Reformer,

Martyrer, Stuttgart, 1999; P. Allen, W.

Mayer, John Chrysostom (The Early Church

Fathers), Routledge, London, 2000; Bar-

denhewer. III, p. 324-361; I.G.Coman, Pa-

trologie. 1956, p. 199-208; Altaner-Stuiber,

1980, p. 322-331; Quasten, Patrolog)', III. p.

424-482, cu bibliografie; A.-M. Malîngrey,

Jean Chrysostome. în DECA, I, p. 1295-

1300; R. Kaczynski. Johannes Chrysos-

lomus, în LACL, p. 336-343, cu bibliografie.

loan II de Ierusalim

loan II de Ierusalim, succesorul lui Chirii

în scaunul de episcop al Ierusalimului

(386-4 1 7), a fost învinuit de ctre Epifanic*

de Salamis, în colaborare cu Ieronim*, de

origenism. loan se justific într-un memo-
riu pe care îl trimite Patriarhului Teotll

de Alexandria. întrucât l-a primit pe Pe-

lagiu la Ierusalim, loan este amestecat i
în aceast ceart. De la el a rmas o mr-
turisire de credin, pstrat în limba siri-

ac. Se pare câ tot el este autorul unora

dintre Catehezele mystagogice, atribuite

lui Chirii*.

CA. Casparu Ungedruckte... Quellen zur

Geschichte des Taufsymbols cler Glauhens-

regel, I, Christiania, 1866, p. 161-212 (toate

documentele ce provin de la loan); Ieronim.

Epist. 51; Idem, Contra lohannem Hiero-

solymitamtm: Ghenadie, Vir ///., 30: A.

Guillamont, Les Kephalaia Gnostica d'Eva-

gre le Pontique et I'Histoire de l'Origenisme,

Paris, 1962. p. 87-92; W.H. Fremantle,

Joannes (216) II, art. în Smith-Wace, III, p.

379-381; H. Crouzel, Jean 11 de Jârusalem,

în DECA, II, p. 1310; G. RcAvekamp, Jo-

hannes II. von Jerusalem, în LACL, p. 348-

349, cu bibliografie.

loan de Kellia

loan de Kellia (sec. VI), episcop de

Kellia, localitate la sud de Alexandria, nu

departe de Sketes. A fost hirotonit ca

episcop monofizit de lacob* Baradeus.

loan a fost unul dintre cei care au luat ati-

tudine ferm împotriva triteismului lui

loan* Philoponul. Poart coresponden
cu Longin, episcopul nubienilor, pe care

îl asigur c îi va proteja deplasrile

secrete în Egipt. In 575 îl hirotonete pe
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diaconul Petru în funcia de patriarh de

Alexandria, ca succesor al lui Teodosie,

fiindc alexandrinii îl refuzaser pe

Teodor, arhimandrit sirian, care fusese

hirotonit de Longin.

CPG, 7229 (anatema); CSCO, 17, p. 160-

161; CSCO, 52, p. 111-112 (irad. latin);

CPG, 7230 (scrisoarea lui Longin); CSCO,
17. p. 277-278; CSCO, 52, p. 194; G. Fur-

lani, L'anatema di Giovanni di Alessandria

contra Giovanni Filipono, AAT, 55, 1919-

1920, p. 188-194; E. Honigmann. Evequeset

eveches monophysites d'Asie anterieure an

VI* sitele, CSCO, 127, subs. 2, Louvain.

1951. p. 175, 183, 226-227, 232-233; F.

Scorza Barcellona. Jean de Kellia, în DECA,
II, p. 1311; B.R. Suchla, Johannes von

Kellia, în LACL, p. 350, cu bibliografie.

loan de Litarba sau Ioan Stilitul

loan de Litarba sau loan Stilitul (m. 737),

prieten i corespondent al lui lacob* de

Edessa i George* al Arabilor. Dionisie

de Tell-Mahre îl plaseaz printre croni-

carii ale cror opere i-au servit ca surse

de informaie. Lucrarea sa istoric s-a

pierdut. De la el au rmas câteva epis-

tole. Una din epistole a fost adresat

preotului Daniel, în care el explic textul

din Facere 49,10.

R. Schrtfter,ZDMG,24, 1870, p. 262-266; A.

Moberg, Die syrische Grammatik des /.

Estona/a, Le Monde Oriental, 3, 1909, p. 24-

33; Chabot, p. 89; Duval, p. 198, 289. 376,

377; Baumstark, p. 258-259; Urbina, p. 185.

Ioan de Lycopolis vezi

Ioan de Apamea

Ioan Malalas

loan Malalas, cronicar bizantin din a

doua jumtate a sec. VI. Posibil de ori-

gine siriac. Malalas însemnând Rhetor.

A fost identificat cu Ioan Scholasticul,

care a devenit patriarh de Constantinopol

(m. 577). loafi Malalas a scris o Crono-

grafie sau Istorie universal în 18 cri,

primele 17 având nuane monofizite

fie, în timp ce cartea a 18-a este orto-

dox. Cronica cuprinde evenimentele

petrecute de la Facerea lumii i pân în

anul 574. Din nefericire, s-a pstrat expu-

nerea doar pân în anul 563. Primele

nou cri tratateaz evenimente de la

Facere i pân la întruparea Domnului

nostru lisus Hristos, iar celelalte trateaz

evenimente legate de istoria Bisericii

cretine, dar i de cea politic, pân la

563, constituind un model pe care muli

istorici, rsriteni i apuseni, l-au luat ca

exemplu.

Migne, PG, 97, 9-790; CPG. 75 1 1 (cu biblio-

grafie); A Schenk Graf von Stauffenberg

(ed.), Die romische Kaisergeschichte bei

Malalas (crile IX-XII), 1913; M. Spinka-G.

Downey, crile VIII-XV1II dup versiunea

slavon. Chicago, 1940 (trad. în englez); W.

Weber, Studien zur Chronik des Malalas. în

Festgabe fQr A. Deissman, 1927, p. 20-66;

G.T. Stokes, Malalas, Joannes, art. în Smith-

Wace, III, p. 787-788; Krumbacher, p. 325-

334; M.E. Colonna, Gli storici bizantini dai

sec. IV al XV sec, Napoli. 1956. p.73 i

urm.; G. Moravcsik, Byzantinoturcica, I. ed.

2-a, Berliner Byzantinische Arbteiten, X,

1958; p. 329-334. cu bibliografie; Cross,

John Malalas, în ODCC, p, 750; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 234; J.-M. Sauget, Jean

Malalas, în DECA, 1 1, p. 1

3

1 3; U. Hamm, M.

Meier, Johannes Malalas, în LACL, p. 351-

353. cu bibliografie.

Ioan Mandakuni

loan Mandakuni, catolicos armean între

484-498. Genealogic a aparinut vechii

nobilimi armene, iar prin activitatea sa.

grupului de 'traductori sacri\ li sunt
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atribuite 25 de omilii cu teme morale i
practice i câteva rugciuni incluse în

Cartea de Rugciuni armean. In prezent,

aceste omilii sunt atribuite lui loan de

Cak'nut (sec. VII).

S. Weber, Avsgewâhlfe Schriften der ar-

menischen Kirchenvâter, II, MOnchen, 1927,

p. 29-269: Bardenhewer, V. p. 206-208;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 352; S.J. Voicu,

Jean Mundakuni, în DECA, II, p. 1313; R
Bruns. Johannes MandakimL în LACL. p.

353. cu bibliografie.

Ioan bar Maswai

loan bar Maswai (Yahia ben Masawaih).

(m.857), originar din inutul Ninive. A
studiat Ia cea mai de seam coal din

Bagdad, sub îndrumarea lui Islio* bar

Nun, care a devenit patriarh. Mai târziu,

loan însui ajunge conductorul acestei

coli. El a scris mai multe lucrri de me-

dicin atât în siriac, cât i în arab, re-

dând unele din ele i în greac. Lucrarea

sa. Carte asupra febrei, se pstreaz i în

traducere ebraic i latin, fiind un com-

pendiu de cunotine medicale deinute

de arabi i sirieni. La Bagdad, loan bar

Maswai l-a avut ca elev i, apoi ucenic,

pe Hunayn*. care i-a depit magistrul,

la propriu i la figurat.

Steinschneider, Zeitsch. der deut. morg.

GeselL 9voh XLVII, 1893, p. 351-354; M.

Pagei, Dte angebliche Chirurgie des J. Masue,

Berlin, 1 893; Duval, p. 272; Chabot, 112.

Ioan Maxeniu

loan Maxeniu. presbiter i arhimandrit

din Sciia Mic. Se crede c s-a nscut în

a doua parte a sec. V, undeva în Sciia

Mic i a decedat, tot în acelai inut,

înainte de mijlocul sec. VI. Se tie c a

fost arhimandrit într-o mnstire aflat

sub jurisdicia episcopului Paternus de

Tomis, capitala Sciîei Mici. care a isclit

un document sinodal cu ocazia sinodului

din 520 de la Constantinopol, în calitate

de "Provinciae Scythiae Metropolitanus'.

Ceea ce putem spune despre mnstirea

unde a trit Ioan Maxeniu este c a fost,

tar îndoial, un puternic centru teologic,

vieuitorii de aici fiind preocupai de

probleme teologice subtile, ca cele pri-

vind hristologia. i nu au ezitat nici un

moment s se angajeze în controversele

care zdruncinau Biserica pe aceast

tem, ba mai mult, dup cum vom vedea,

au sugerat formule doctrinare care, dup
prerea lor, ar fi putut duce la rezolvarea

acestor tensiuni.

în anul 517, izbucnete Ia Constantino-

pol, o nou controvers care ridica sem-

ne de întrebare în legtur cu sinodul de

Ia Calcedon (451). Un rol activ în dez-

batere i-a revenit grupului de clugri

scii care propune, în vederea rezolvrii

controverselor cu Nestorie i Eutihie, o

nou formul hristologic, cunoscut i

sub denumirea de formula teopaschit:

Unus de Trinitate passus est in carne.

Disputa ajunge la apogeu în 519, când la

Constantinopol sosete o delegaie din

partea papei Hormisda*, format din

Germanus, episcop de Capua, episcopul

Ioan, preotul Blandus i diaconii Felix i

Dioscor, pentru a negocia o cale de re-

conciliere, în acelai timp, se mai dezb-

teau ia Constantinopol, i scrierile lui

Faustus*, episcop semipelagian de Riez,

despre care clugrii scii spuneau c
sunt eretice. Printre cei care se opuneau

clugrilor scii se aflau: Victor, Pater-

nus, episcopul Tomisului i ali episcopi

din Sciia. Ambele grupri se bucurau de

trecere la curtea imperial a împratului

Juslin. clugrii scii fiind sprijinii de

generalul Vital ianus de Zaldapa, rud
apropiat a lui Leoniu* de Bizan, iar
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opozanii lor erau sprijinii de Justinian.

nepotul împratului Iustin. La sosirea

delegaiei romane, clugrii scii îi cer

sprijinul i. în consecin, prezint mem-
brilor acesteia o mrturisire, scris de

loan Maxeniu. De Chrisfo professio. In

acest document, ei afirm c nu suni

împotriva sinodului de la Caleedon, ba

mai mult, ei susin anatema pentru toi

cei care se opun sau consider imperfecte

hotrârile acestuia, dar, ca punct de ap-
rare a acestui sinod, propun propria lor

formul cu privire la Treime. Totodat, ei

denun învturile lui Pelagiu i
Coelestius i ale adepilor lui Teodor de

Mopsuestia. Ei mai cer s fie ascultai i
în ceea ce privete disputa cu Victor,

Paternus i ceilali episcopi scii. Delega-

ia roman nu se angajeaz direct în dis-

put, îns, la cererea împratului i a lui

Vitalianus, ei accept o întrevedere, îns
fr s ia vreo decizie. Vitalianus ii

cheam pe clugri în faa Patriarhului

loan II de Constantinopol. Nu se cunoa-

te care a fost rezultatul întrevederii.

întrucât nu au câtig de cauz, clugrii

scii se hotrsc s trimit o delegaie la

Roma. Din acea delegaie au fcut parte:

Achile, loan, Leoniu i Mauriciu. Acetia

urmau s prezinte în faa papei Hormisda

cazul lor. Primirea celor patru clugri
scii la Roma nu a fost una dintre cele

mai clduroase. Papa amân întrevederea

cu ei. între timp, în Rsrit, disputa se

extindea, în special la Ierusalim, Antio-

hia i Syria Secunda. Justinian trece de

partea clugrilor scii, devenind spriji-

nitorul lor. Are loc un schimb de scrisori

între Constantinopol i Roma. Printre

scrisorile trimise la Roma, este i cea a

lui Possessor, episcop african exilat de

ctre arieni, care îi solicit lui Hormisda

s-i dea un rspuns urgent cu privire la

scrierile lui Faustus. In pofida interveni-

ilor pe lâng Hormisda, clugrii scii nu

primesc nici un rspuns. De aceea, ei se

adreseaz episcopilor africani aflai în

exil în Sardinia, dintre care unii erau ves-

tii pentru ortodoxia credinei lor. i de

aceast dat, Maxenîu este cel care con-

cepe apelul ctre 'Dacianus, Fortunatus.

Albanus, Orontius, Boethus, Fulgentius,

Januarius i cei împreun mrturisitori cu

ei\ Apelul primete un rspuns din par-

tea lui Fulgentius. episcop de Ruspe, inti-

tulat De Incarnattone el gratia Domini

notri Jesu ChristL în care este expri-

mat aprobarea mrturisirii de credin

expus în apel 'de ctre fraii trimii la

Roma din Rsrit în cauza credinei lor
1

.

Clugrii scii prsesc Roma; nu se tie

dac au fost forai s fac acest lucru sau

dac au fugit, deoarece ei erau 'deinui'

acolo. înainte de a pleca din Roma, ei

mai scriu un protest pe care îl lipesc pe

statuile împrailor, ca apel virtual ctre

poporul roman. Prefectul cetii. Faustus,

îi scrie o scrisoare lui Trifolius, presbiter

din Constantinopol. pentru a primi clari-

ficrile de rigoare. Scrisoarea prefectului

s-a pierdut, iar din rspuns mai exist

fragmente din care se deduce reacia ne-

gativ fa de clugrii scii, acuzai c
susin o doctrin care izvorte din erezia

lui Arie. Revenii Ia Constantinopol, Ma-

xeniu trimite lui Fulgeiu, în numele

confrailor si, o copie a lucrrii lui Faus-

tus de Riez, cerând u-i prerea. în rspun-

sul su, Fulgeniu are numai preri bune

la adresa clugrilor scii. In cele din

urm i papa Hormisda, care a pstrat

tcere, îi rspunde lui Possessor, care i se

adresase cu o scrisoare cerându-i diverse

clarificri. In timp ce are cuvinte de apre-

ciere fa de credina acestuia, papa vor-

bete despre clugrii scii în cei mai

negativi termeni posibili, atrgând aten-

ie la pericolul pe care acetia îl repre-

zentau. Acest rspuns al lui Hormisda

ajunge i în mâinile lui Maxenîu, care se
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grbete s-i rspund. In Ad Epistolam

Hormisdae Respomio, Maxeniu afirm

cu nu îi vine a crede c autorul acelei

scrisori este Hormisda, deoarece, în

întâlnirea pe care a avut-o cu acesta la

Roma, el a fcut alte aprecieri fa de ei

decât cele exprimate în scrisoarea sa. El

atrage atenia asupra faptului c dez-

baterea pe marginea formulei prezentat

de scii este o ceart pentru cuvinte i se

declar nedumerit pentru c scrierile lui

Faustus, chiar dac nu erau autoritative,

au fost recomandate spre citire, dei ele

conineau erezii pelagiene.

Despre Maxeniu nu mai tim nimic pân
dup moartea lui Hormisda, când encicli-

ca sa ajunge în mâinile episcopilor afri-

cani exilai în Sardinia, alturi de rspun-

sul lui Maxeniu. Acetia îi rspund lui

Maxeniu* aprobând întru totul învtura
lor ca fiind ortodox, recomandând

scrisorile lui Augustin* ctre Prosper* i
Ilarie*, amintite i de Hormisda în scri-

soarea lui ctre Possessor.

învtura propus de ioan Maxeniu, a

fost în cele din urm, acceptat de sino-

dul de la Roma din 532. Ioan II, episco-

pul Romei, îi apr i declar c înv-
tura clugrilor scii a fost întotdeauna

conform cu doctrina ortodox. în con-

secin, sinodul de la Constantinopol din

553 îi anatematizeaz pe toi cei care

condamn învtura acestora. Cu aceas-

ta prerile pro i contra nu au luat sfârit,

dei treptat tensiunile cauzate de aceast

controvers au disprut.

Dintre operele scrise de Ioan Maxeniu
s-au pstrat urmtoarele: Libellus fidei,

adresat delegaiei trimis de Hormisda

la Constantinopol; Professio brevissima

catholicaefidei; Brevissima adnotationis

ratio Verhi Dei ad propriam carnem;

Responsio contra acephalos; Contra

nestorianos et pelagkmos ad satisfac-

tionem fratrum; Introducerea la lucrarea

colectiv fcut de clugrii scii în care

este expus doctrina lor trinitar Prole-

gomena ad Maxentii aliorumque scytha-

rum monachorum. Deosebit de intere-

sant este disputa acestuia cu Hormisda,

concentrat în Responsio adversus

Hormisdae. Epistulam XXVllh care dez-

vluie o minte clar i logic, profundele

sale cunotine teologice i rafinamentul

deosebit al limbajului su. Este posibil ca

i cele opt canoane, cunoscute sub denu-

mirea de Araussicane, sosite la Roma
pentru conciliu I de la Orange din 529, s
îi aparin tot lui Maxeniu.

Cât privete doctrina central propus de

clugrii scii, ea se distinge prin orto-

doxia coninutului i a credinei: 'Mrtu-

risim un singur i acelai Fiu al lui Dum-
nezeu, Domnul nostru Iisus Hristos,

acelai desvârit în dumnezeire, acelai

desvârit în umanitate, Dumnezeu ade-

vrat i om adevrat, acelai din suflet

raional i trup, deofiin cu Tatl dup
dumnezeire i deofiin cu noi dup uma-

nitate, asemenea nou în toate, afar de

pcat, nscut din Tatl dup dumnezeire

înaintea veacurilor, iar în zilele cele mai

de pe urm acelai (nscut) dup umani-

tate, pentru noi, i pentru a noastr mân-

tuire din Fecioara Mria, Nsctoare de

Dumnezeu, unul i acelai Hristos, Fiu,

Domn, Unul-Nscut, despre Care trebuie

s tim c este în dou firi, neamestecat,

neschimbat, neîmprit, nedesprit, în

care nu dispare deosebirea firilor din

cauza unirii, ci în care se pstreaz pro-

prietatea fiecrei firi, acestea întâln indu-

se într-o singur Persoan i o singur

ipostas, care nu trebuie împrit sau

desprit în dou persoane'. Interesant

de observat preocuparea autorilor, care

veneau de la Dunrea de Jos» de a res-

pinge în special erezia nestorian, fie

prin lucrri speciale ca cele ale lui Ioan*

Cassian, Ioan* Maxeniu, Leoniu i
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episcopul Ioan de la Tomis, fie prin tra-

duceri din Sf. Chirii* al Alexandriei i
prefee, ca Dionisie* Exiguus, sau în

lucrri generale ca cele ale clugrilor

scii ctre episcopii africani, i aceasta

pentru c ei au sesizat primejdia uria a

acestei erezii pentru credinciosul simplu,

de unde grija lor de a o combate(Coman).

Prin întreaga sa oper i activitate, loan

Maxeniu rmâne un exemplu de druire

fa de credina ortodox i perseverare

în aprarea adevrului. (N.B.)

Migne. 86, 1 , 75-158; CPL 656-665; CCL 85

A (cu bibliografie); T. W. D, Maxentrus,

Joannes (4). art. în Smith-Wace, III, p. 865-

868; V. Gh. Sibiescu, Clugrii scii. Sibiu,

1936; Nestor Vornicescu, Mitrop. Olteniei,

Primele scrieri patristice m literatura noas-

tr. Sec. IV-XVI, Editura Mitropoliei Olte-

niei, Craiova 1984, p. 74-79; I. G. Coman, i
Cuvântul Trup s-a fcut, Ed. Mitropoliei

Banatului, Timioara, 1993, p. 234-238; G.

Morin, Le Temoignage perdu de Jean eveque

de Tonii, JThS 7, 1906, p. 74-77; Amann,

DTC, 15. col. 505-512; Altaner-Stuiber,

1980. p. 480-481; M. Simonetti, Jean Ma-

xence, în DECA, II, p. 1314; C. Schmidt,

Johannes Maxentiusy în LACL, p. 353.

Ioan de Mayuma
vezi Ioan Rufus

Ioan Milostivul

Ioan Milostivul, patriarh ortodox de

Alexandria (609-616/7). S-a nscut la

Amathos în Cipru, în a doua jumtate a

sec. VI, unde tatl su, Epifanie, era gu-

vernator. S-a fcut cunoscut prin faptele

sale de milostenie fa de cei sraci, ceea

ce a fcut ca la moartea lui Teodor, popu-

laia Alexandriei s cear înscunarea lui

ca patriarh, poziie pe care el o accept

cu oarecare ezitare. i în aceast calitate,

el a continuat actele sale de milostenie.

Activitatea sa de milostenie nu s-a rezu-

mat doar la Egipt. Dup cucerirea Siriei

i a Palestinei de ctre peri (614), el

organizeaz ajutoare pentru refugiaii din

aceste inuturi i mai ales pentru patri-

arhia de Ierusalim, condus de patriarhul

Modest. împreun cu acesta, el reorga-

nizeaz cultul la locurile sfinte. Când

ameninarea persan se apropia de Egipt,

el accept oferta prefectului augustal

Nichita de a se transfera la Constan-

tinopol. Acest lucru nu se împlinete,

deoarece în drum spre Constantinopol,

loan se oprete în oraul su natal, unde

decedeaz la scurt vreme (în 617 sau

6 19/20). Leontie, episcop de Neapolis în

Cipru, scrie prima sa biografie, care a

fost tradus îrt latin de Anastasie Bi-

bliotecarul, la porunca papii Nicolae.

Aceast lucrare este menionat în actele

celei de a patra sesiuni a celui de al ap-

telea sinod ecumenic de la Niceea. 787.

Simeon* Metafrastul (m. 960) scrie i el

o biografie a Sf. Ioan Milostivul, într-o

oarecare msur preluat dup Leontie.

La rîndul lui, loan a scris viaa Sf. Tihon.

fiind înscris pe lista hagiografilor Bise-

ricii cretine.

Migne, PG, 114, 894-966; Acta SS. Boli.,

ian. 498; Mansi, XIII, 54; BHG, 1859; H.

Usener (ed.), Sonderbare Heilige, I, Leipzig,

1907; Cayr6, II, p. 280; L.Davidson, Joannes

(15), art în Smith-Wace, III, p. 348; BS, 6.

750-756; Altaner-Stuiber, 980, p. 242; D.

Stiernon, în DSp 8, col. 267-269; J.-M.

Sauget, Jean t'Aumonier, în DECA, II, p.

1291-1292; M. Skeb, OSB, Johannes Elee-

mosynarius, în LACL, p. 347-348 cu biblio-

grafie.

Ioan Moshu sau Moschus

loan Moshu sau Moschus (550-619),

scriitor duhovnicesc, supranumit, pentru

viaa lui deosebit, Eukratas - Cump-
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tatul. Dup informaia lui Fotie*, s-a ns-
cut la Damasc, pe la mijlocul sec. VI. îi

începe viaa de monah la mnstirea Sf.

Teodosie de lâng Ierusalim. Se dedic
tririi i practicii nevoînelor ascetice,

devenind anahoret, mai întâi pe Valea

Iordanului i apoi în noua lavr Sf. Sava.

Pentru a se familiariza cu experienele

dulivniceti ale altor tritori, loan Moschus
pleac, în compania prietenului su
Sofronie, s viziteze centrele monahale

din Sinai i Egipt. Dup invazia perilor,

el se retrage mai întâi la Antiohia, iar

când acetia intr în Siria, loan pleac la

Alexandria, mereu în compania aceluiai

prieten, Sofronie, care va deveni patriarh

al Ierusalimului. Aici ia legtura cu

loan* cel Milostiv, Patriarhul Alexan-

driei, i viziteaz toate mnstirile egip-

tene pân la Oaza, ajungând s cunoasc
îndeaproape viaa îmbuntit a marilor

tritori de aici. Cucerirea Ierusalimului

de ctre peri îl determin pe loan s
plece la Roma. în timpul ederii sale la

Roma compune opera sa principal inti-

tulat: Livada duhovniceasc sau Limo-

nariul. loan se stinge din via la Roma
în anul 619 (dup alte preri în 634),

având dorina ultim ca rmiele p-
mânteti s-i fie înmormântate la mns-
tirea Sinai, unde sttuse 10 ani. împreun
cu ali 10 ucenici, Sofronie se îmbarc,

având trupul neînsufleit al lui loan cu ei,

spre Palestina. Când ajung la Ascalon, li

se aduce vestea c Sinaiul a fost cucerit

de arabi Din aceast pricin, ei se

îndreapt spre Ierusalim i îl înmormân-

teaz în cimitirul mnstirii sale de

metanie, Sf. Teodosie.

Lucrarea sa principal. Livada duhovni-

ceasca sau Limonariul, numit i Noul
Paradis (Hortulus Novus), este o co-

lecie de întâmplri, povestiri i sentine

adunate de el în timpul peregrinrilor

sale pe la diferitele mânstri pe care Ie-a

vizitat. Lucrarea a fost atribuit uneori

lui Sofronie, deoarece acesta a publicat-o

dup moartea autorului. In realitate, loan

îi dedic lui Sofronie aceast lucrare. In

total, Limonariul cuprinde peste 300 de

relatri deosebite, care evidenieaz, într-un

mod nuanat i delicat, vieile i înelep-

ciunea unor oameni virtuoi, druii
tririi duhovniceti. Ea se aseamn cu

Hisloria Lausiaca a Iui Paladiu* de He-

lenopolis. De-a lungul vremii, Limona-

riul a fost supus unor redactri i rema-

nieri succesive, dup cum putem deduce

din diversele manuscrise care s-au ps-
trat. Cronologic, relatrile sale merg
pân la Heraclie. Nu este vorba aici de

biografii complete, cum aflm la cei doi

monahi Anastasie*, loan* Carpatul i
alii. Limonariul este una din cele mai

populare lucrri în cercurile monahale, i
nu numai. Stilul ei uor, rafinamentul

descrierilor i cldura povestirilor o fac

deosebit de accesibil i atrgtoare,

împreun cu Sofronie, loan Moschu a

mai scris i o biografie a patriarhului

loan cel Milostiv al Alexandriei, depit
îns de cea a lui Leoniu de Neapolis.

loan a fost unul din cei mai mari pere-

grini ai epocii sale, un observator exce-

lent al evenimentelor i un bun îndrum-

tor. El a reinut aspecte ale controver-

selor monofizite, el însui fiind aprtor
al ortodoxiei calcedoniene i adversar al

monotelismului.

In Biserica Ortodox Român, Limona-

riul a circulat atât în greac, cât i în sla-

von. Dovad a popularitii de care s-a

bucurat aceast lucrare, este i faptul c
numai în Biblioteca Academiei Române
au fost descoperite 25 de manuscrise,

desigur unele incomplete. Limonariul a

fost tradus în siriac, latin, georgian,

copt, arab, francez german, român
etc.
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Migne, PG, 74, 119-122; Idem, 87, 3, 2847-

3 1 16; în român prima traducere a fost fcut

de Veniamin Costache, Mnstirea Neamu,

1814; Joan Moshu. Umonariu sau Livada

Duhovniceasc, traducere i comentarii de T.

Bodogae i D. Fecioru. Alba lulia, 1991; în

franc. M. J. Rouet de Journel, în SCh., 12,

Paris, 1946, retip. 1960; în engl. M. H.

Baynes, The 'Praturn spirituale', în O.C.P.,

13, 1937; H. Chadwick, John Moschus and

his Friend Sophronius ihe Sophist, în JThS,

25, 1974, p. 41-74; C. Hole, Johannes

Moschus, art. în Smith-Wace. III, p. 407-408;

Bardenhewer, V, p. 131-135; Cayrd, II, p.

279-280; Tixeront, Patrologie, p. 404-405; I.

G. Coman, Patrologie, 1956, p. 286-288;

Cross, Moschus, John, art. în ODCC, p. 943;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 241-242, cu biblio-

grafie; T. Spidlik, Jean Moschus, DECA, II,

p. 1314-1315; J. Pauli, OSB, Johannes

Moschus, în LACU p. 353-354 cu biblio-

grafie.

Ioan de Napoii

Ioan de Napoii. numit 'Mediocrul', a fost

episcop de Napoii (533/535-553/555).

Lui îi este atribuit o colecie de omilii în

numr de 30 sau 31 scrise în latin i

plasate alturi de omiliile Sf. Ioan*

Hrisostom. Cercetrile ulterioare au su-

gerat Africa sau Italia meridionala, ca loc

de origine a acestor omilii, iar ca dat a

scrierii, prima parte a sec. VI. Autorul s-a

inspirat din Augustin* i Prosper* Tiro

de Aquitania în comentariul la Evan-

ghelia dup Matei.

PLS 4, 741-834; CPL 915; G. Morin, Etude

sur une serie de discours duri eveque [de

Napies?] du Vle siecle, în RBen 1 1, 1894, p.

385-402; Idem, Etudes, textes, decouvertes,

I, Maredesous-Paris, 1913, p. 37-38; M.

Lambert, Edition d'une coltection latine

decouverte par Dom Morin, REAug 15,

1969, p. 255-258; J.-P. Bouhot, La collection

homiiitique pseudo-chrysostomienne dicou-

vertepar Dom Morin, în REAug 16, 1970, p.

136.146; A.H.D.Acland, Joannes H (258), în

Smith-Wace, III, p. 384; S.J. Voicu, Jean de

Napies, în DECA, II, p. 1315; B. Windau.

Johannes von Neapel (Mediocris), în LACL,

p. 354 cu bibliografie.

Ioan de Napoii

Ioan de Napoii (aprox. 900), diacon i
autorul unei noi secvene a Faptelor

Episcopilor din Napoii, cuprinzând pe-

rioada dintre anii 762 i 872. Prima sec-

ven, este o lucrare anonim i a fost

compus între anii 834 i 849. Ea prezin-

t irul episcopilor de Ia început i pân
în 754 fcând uz de surse locale, de Liber

Pontificalis, cât i de scrierile lui Pavel*

Diaconul, Grigorie* de Tours . a. Sunt

descrise i cldirile importante din loca-

litate. Autorul este favorabil icoanelor,

dei are cuvinte de laud la adresa îm-

pratului iconoclast Constantin V. In

Translaia S. Severiani, Acta S. Januarti

i Sosii et aliorum, Ioan descrie prpdul

provocat de arabi. Este posibil ca el s ti

scris i Acta Maximi Cumani, cu ajutorul

unui scriitor bizantin necunoscut. El a

adaptat în latin o serie de lucrri haghio-

grafice, între care Viaa Sf Euthyrnie de

Chirii de Scythopolis, o Viaa a Sf Ni-

colae, scris de Patriarhul Metodiu I i

Ptimirile celor 40 de Sfini din Sevastia.

Revenind la Fapte, se cuvine s men-

ionm c ele sunt importante pentru

înelegerea poziiei oraului Napoii în

contextul relaiilor dintre Bizan i Apus.

G. Waitz, MGH SRL, p. 402-436; AASS,

lan. 1, 734-739; Sept. 6, 874-884; H. Achelis.

Die Bischofschronik von Neapel, Leipzig.

1930; B. Bischoff, în Mittelalterische Stu-

dien, voi. 3, Stuttgart, 1981, nr. 29, n. 124;

M. McCormick, John ofNapies, în ODB, II,

p. 1065-1866.
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Ioan de Nikiu sau Nikîusi

loan de Nikiu sau Nikîusi, episcop iaco-

bit egiptean din a doua jumtate a sec.

VII, detronat din pricina unor abuzuri,

care au determinat pedepsirea lui cu

interzicerea de a mai svâri cele sfinte,

autorul unei cronici, Chronicon Byzanti-

num, scris în greac, dar pstrat numai

în traducere etiopiana. Istoria începe cu

Adam i Eva, parcurge istoria Orien-

tului, apoi cea greac i roman, struind

asupra istoriei bizantine i, cu precdere,

asupra evenimentelor din Egipt. Aceast

lucrare este important mai ales pentru

descrierea invaziei Egiptului de ctre

peri. Pentru perioadele anterioare, el se

inspir din Cronica lui Ioan* Malalas i
probabil, din Ioan* Clugrul de

Antiohia.

M, Totenberg, în Journal Asiatique, t. II,

1877, p. 451 i t. F, 1868, p. 245; H.

Zotenberg, La Chronique de Jean de Nikiu:

Notices et Extraits des manuscrists de la

Bibliotheque naionale, 24, Paris, 1913; R. H.

Charles, The Chronicfe of John, Bishop of
Nikiu, London. 1916; G.T. Stokes, Joarmes

(271), art. în Smîth-Wace. III, p. 385;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 235; T. Orlandi,

Jean de Nikiu, în DECA, II, p. 1315; P.

Bruns, Johannes von Nikiu, în LACL, p. 354.

Ioan de Nisibe

Ioan de Nisibe, unul din succesorii lui

Avraam la conducerea colii din Nisibe,

ucenic al lui Narsai*. A scris o serie de

comentarii la Ieire, Levitic, Numeri,

Iov, Ieremia, Ezechiel i Proverbe, pre-

cum i tratate împotriva magilor, evreilor

i a ereticilor; o carte de întrebri despre

Vechiul i Noul Testament. Se pare c el

este autorul discursului Despre ciuma

din Nisibe i asupra morii regelui persan

Chosroe Anusharwan (m. 579).

Assemani, BO, III, 1, 72, 631, 708; BO, II,

4 13, 433 i nota 3; Wright, p. 75; Chabot, p.55.

Ioan de Parailos sau Parollos

Ioan de Parailos. episcop i scriitor de

limb copt, în timpul lui Dam ian, patri-

arh iacobit de Alexandria. A vieuit ia

mnstirea Sf. Macarie din Scetes, stare

frind Ia acea vreme Daniil. Datorit cul-

turir i vieii sale deosebite a fost numit

episcop de Parailos, ora important în

Delta Nilului- Surse arabo-copte îl pre-

zint ca lupttor înverunat împotriva

ereziilor i a textelor aprocrife care cir-

culau la acea vreme. Din lucrrile sale

ne-au parvenit fragmente. Este vorba

doar de pri dintr-o omilie îndreptat

împotriva crilor apocrife. Mai menio-

nm dintre lucrrile sale: Învestitura

Arhanghelului Mihatf, Kerigma lui Ioan

(derivat din Apokryphon Johannis, text

gnostic din sec. IV, cunoscut în coptic).

Surâsul Apostolilor, învturile lui

Adam, Sfatul Domnului. Exist i o serie

de fragmente în arab i etiopiana. Ioan

de Parailos mai este cunoscut i sub

denumirea de Ioan Borlesita i este plasat

Ia cumpna secolelor VI-VIL

Renaudot, Patt Alex. Jacob., p. 146; Le

Quien, Or Chr., II, p. 571; A. van Lan-

schoot, Fragments coptes dhme homelie de

Jean de Parailos, în Misceflanea Giovanni

Mercati, I, ST. 12 \, Roma, 1946, p. 296-326;

Miiller, CSCO, 225-226; C. Hole, Joannes

(290), art. în Smith-Wace, III, p. 386; T.

Orlandr, Jean de Parailos, în DECA, II, p.

1316; P. Bruns, Johannes von Parailos, în

LACL, p. 354.

Ioan de Penek sau Penkaye

Ioan de Penek (sec. VII). S-a nscut la

Penek, un sat pe malul fluviului Tigru, la

nord de Moul, i a devenit clugr Ia
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mnstirea în Beth Zabdai. Este autor al

unor tratate asupra vieii monahale i al

unei lucrri, intitulat Arheologie sau

Rezumat istoric, în dou pri. Prima

parte, cuprinde istoria lumii de la Creaie

i pân la Iisus Hristos, iar a doua, se

încheie cu sfâritul sec. VII. Scopul mr-
turisit al lucrrii este de a arta lucrarea

Providenei divine în istorie i în lume.

Lucrarea are mai mult un caracter teo-

logic decât istoric. Cu toate acestea, el

gsete spaiul necesar pentru a preamri

politica religioas a califului Mua'wia.

A. Mingana, Sources syriaqnes I, 1-17 1;

Ketabona dephartulhe, Urmiae, 1898, p.

295-302; Chabot, p. 105: Baumstark, p. 210-

211; Urbina.p. 151 cu bibliografie; P. Bruns,

Johannes von Penkaye, în LACL, p. 354-355

cu bibliografie.

Ioan Philoponus

Ioan Philoponus, distins filosof i scriitor

prolific. S-a nscut la sfâritul sec. V. la

Alexandria. A studiat sub îndrumarea lui

Ammoniu. fiul Iui Hermeas, vestit profe-

sor din Alexandria, aprofundând în spe-

cial filosofia aristotelic, al crei realism

l-a influenat în modul întrucâtva mo-

nofizit de abordare a Sf. Treimi i a hris-

tologiei. A fost coleg cu Simplicius, cu

care a dus o polemic vie asupra modului

de interpretare a filosofici aristotelice,

asupra creia Ioan avea o prere foarte

personal. Activitatea sa se întinde pe o

perioad de aproximativ 50 de ani, între

520-570. El a scris foarte mult. Din ne-

fericire, multe din lucrrile sale s-au

pierdut. De importan deosebit pentru

gândirea lui teologic este tratatul 'Ar-

bitrul' sau 'Despre Unitate", care s-a

pstrat doar în siriac, scris în 10 cri,

tratând despre Treime i hristologie.

Aceast lucrare a fost scris la solicitarea

lui Serghei, ridicat la rang de patriarh al

Antiohiei de ctre monofizii, fiind apre-

ciat în mod deosebit la acea vreme.

Doctrina cretin promovat de el se afl

sub influena unui pregnant raionalism

filosofic, de care a fcut uz în explicarea

structurilor dogmei cretine. Afirmând

egalitatea dintre natur i ipostas, el sub-

staniaz ideea monofizitc în Hristos o

singur persoan sau ipostas este identic

cu o singur natur sau fire. Totodat, el

transfer realismul aristotelic ian, care

susine c în mod concret exist doar na-

turile individuale, în planul doctrinei tri-

nitare, afirmând, în consecin, trei ipos-

tase divine diferite i trei naturi divine

diferite, ceea ce i-a atras acuza de tri-

teism, nu numai din partea ortodocilor,

dar i a monofiziilor. Trebuie subliniat

c el nu a susinut niciodat triteismul.

Dimpotriv, atât el, cât i ucenicii si au

afirmat clar credina în Treimea Una t
consubstanial, o singur natur sau

esen, o singur dumnezeire, mai exact

un singur Dumnezeu, nu ca numr, ci

prin identitatea imuabil a dumnezeirii

(M. Simonetti). Tot Ia cererea lui Ser-

ghie, el scrie un alt tratat Despre crearea

lumii, în care susine c Moise a învat

adevrurile referitoare la creaie, pe care

grecii le-au descoperit mai târziu. In

aceast privin, el poate fi pus în leg-

tur cu Philon de Alexandria, care sus-

ine anterioritatea profeilor Vechiului

Testament fa de filosofii greci, precum

i dependena acestora de profei. Dintre

lucrrile sale mai menionm: Contra

Andream disc, IV; Adversus Jamhlichi

opus quod de Simulacris inscripsil; De

Paschate Disputatio; Adversus sacram et

oecumenicam quartam Synodum; Trac-

tat as de differentia quae monere creditur

in Christo post unionem. La acestea se

adaug o serie de lucrri cu teme filo-

sofice i neteologice, printre care i De
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universali et Particulari; împotriva lui

Produs despre venicia lumii etc.

CPG, III, 7260-7282; loan Philoponus,

Arbiter: A. Sanda, Opuscula monnophysiti-

ca, I. PH., Beirut, 1930: 3 tract. trith: G.

Furlani, PO, 14: epist.: Idem. Una Lett. Art.

di Giovanni F. all'imperatore Giustiniano,

Atti dell'Ist. Veneto di Se. Lett. Arti, 79,

1920, p. 1247-1265; Th. Hermann. loanms

Philoponus als Monophysit, ZNTW, 29,

1930, p. 209-264; Ritter, Hisfoire de la

philosophie chretienne, II, p. 457; H. Martin,

Jean Philopone et la controverse tritheite du

VFme siecle, SP 5, TU, «0, Berlin, 1962, p.

519-525; T,W, Davîds, Joannes (564) Philo-

ponus. în Srnith-Wace, III, p. 425-427;

Baumstark, p. 162; Urbina, p. 246 biblio-

grafie; Altaner-Stuiber. 1980, p. 507; M.

Simonetti, Jean Philopone, în DECA, II, p.

1316-1317; B.R. Suchia, Johannes Philo-

ponus, în LACL, p. 355 cu bibliografie.

Ioan IV Postitorul

loan IV Postitorul (m. 595), patriarh de

Constantinopol (582). S-a nscut la

Constantinopol din prini meteugari,

el însui devenind sculptor de profesie.

Intr în monahism, probabil la Sf. Sofia.

Este hirotonit diacon i deine i funcia

de trezorier patriarhal. în pofida unor

opoziii cauzate, tar nici un dubiu, de

modul lui auster de via, în special

datorit obiceiului de a ine posturi aspre

i îndelungate, este ales în scaunul patri-

arhal de Constantinopol. Ioan FV este cel

dintâi patriarh de Constantinopol care

impune titlul de 'Patriarh Ecumenic'.

Gestul su trebuie pus în legtur cu pre-

teniile crescânde ale papii Grigorie* cel

Mare de a impune primatul Romei în

întreaga Biseric cretin. De altfel, între

cei doi a existat un schimb de scrisori i
mesaje referitoare la aceast problem,

începând cu anul 585. Dei Isidor* de

Sevillia îi atribuie doar o singur omilie

despre botezul prin cufundare întreit, el

mai este autorul unei homilii despre po-

cin, stpânirea de sine .i feciorie, în

mare parte bazat pe Sf. Ioan* Hrisos-

tom. îndrumrile pentru spovedanie,

care au fost puse sub numele su, dateaz

cu aproximaie din sec. IX i deci nu îi

aparin.

Migne, PG, 88, 1887-1978; CPG, 7555-

7560; E. Herman, S.J., II piu antico peniten-

ziale greco în OCP, 19, 1953, p. 71-127;

Bardenhewer, Vt p. 74 cu bibliografie; R.

Janin, Jean IV le Jeilneur, în DTC, 8, I,

1924, col. 828 i urm.; DSp., 8, col. 586-589;

D. Stiemon, Jean leJeilneur, în DECA, II, p.

1310-1311.

Ioan Rufus sau Ioan de Mayuma

Ioan Rufus sau loan de Mayuma, episcop

monofizit de Mayuma de Gaza. Se trage

dintr-un trib arab din partea de sud a

Palestinei, probabil de la Ascalon. Dup
ce studiaz dreptul la Beirut, este hiro-

tonit preot la Antiohia, între 476-478, de

ctre patriarhul Petru, care îl numete
sincel. Dup alungarea din scaun a patri-

arhului Petru, Ioan se retrage i el în

Palestina, unde îi cunoate pe anahoretul

Isaia i pe Petru* Iberul, episcop de Ma-

yuma. Dei patriarhul Petru este repus în

drepturi, Ioan rmâne alturi de Petru

Iberul, episcopul de Mayuma, urmându-i

la scaunul episcopal (488). Este autorul

unei lucrri intitulat Plerophorii

(nX.r|po(popiai), cu legere anecdotic

îndreptat împotriva sinodului de la Cal-

cedon, pe care o scrie în timpul patriar-

hatului lui Sever* de Antiohia. Lucrarea

este împrit în 89 de capitole i a fost

scris în greac între anii 512-518. Din

originalul grec au rmas doar fragmente.

Se pstreaz doar traducerea complet în

siriac. Mihail Sirianul o insereaz rezu-

mativ în Cronica sa.
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F. Nau, PO. 8, 3-208 (Pleroforiile); Duval,

153; Chabot, 153; Baumstark, 184; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 241; J.-M. Sauget - T. Or-

landi, Jean de Mad'ouma ou Jean Rufus, în

DECA, III, p. 1312-1313; G. R6wekamp,

Johannes Ritfits, în LACL, p. 356-357 cu

bibliografie.

Ioan Scara nil sau Climachus

loan Scrarul sau Climacus (570-649),

ascet i scriitor cretin. Despre viaa lui

avem dou informaii scurte. Daniil

Raiteanul, tritor Ia Mnstirea Raithu,

nu departe de Mnstirea Sinai, pe malul

Mrii Roii, afirm c loan Scrarul s-a

nscut în jurul anului 525 i ar fi decedat

Ia anul 600. A doua informaie, mai cre-

dibil (Nau, Tixeront, Coman, Cor-

neanu), o aflm din scrierea monahului

Anastasie, care ne-a lsat diverse relatri

despre vieile Prinilor din Sinai, printre

acetia i loan Scrarul, în Povestiri

folositoare pentru suflet. Potrivit acestei

relatri, loan s-a nscut în jurul anului

570 i a decedat în anul 649. Este atras de

tânr de viaa monahal i îmbrieaz
acest mod de via la 16 ani. Este primit

la Mnstirea Sinai, unde stareul Mar-

tiriu îl ia ca ucenic. Dup moartea îndru-

mtorului su spiritual, loan se retrage

într-o peter la poalele muntelui Sinai,

petrecând în post, rugciune i meditaie

un rstimp de aproximativ 40 de ani. La

639 este chemat la mnstire pentru a fi

numit stare. Nu dup mult vreme,

renun la aceast funcie în favoarea

episcopului Gheorghe, fratele su, i se

retrage în vechea sa peter unde se

stinge din via in anul 649.

Sf. loan Scrarul mai este cunoscut sub

numele de loan Sinaitul, datorit faptului

c a fost egumen la Mnstirea Sinai, i
Ioan Scolasticul, pentru erudiia i cul-

tura sa deosebite. Numele de 'Scrarul'

sau Climacus, care s-a impus în literatu-

ra de specialitate, deriv de la principala

sa oper, intitulat Scara Paradisului

(KXiiac, iov rtapaSeioo-o sau Scala

Paradii).

loan Scrarul scrie principala sa lucrare.

Scara Paradisului, la îndemnul prietenu-

lui su Ioan, egumen al mnstirii

Raithu. Este vorba de un tratat ascetico-

mistic care, din punctul de vedere al

coninutului, este produsul unei perioade

de tranziie i sintez, însumând expe-

riena primelor trei veacuri de via mo-

nahal, i pe care o prezint într-un mod
sistematic. Scara este, în esen, o regul

monahal pentru tradiiile cenobitice,

evaluat din perspectiva spiritualitii

sinaite, nuanat de un echilibru trainic

între intelectualismul evagrian i regula

Sf. Vasile* cel Mare. Idealul duhovni-

cesc propus de Ioan Scrarul nu este unul

nou, inventat de el. Este aceeai int,

dup care au tânjit toi marii tritori mis-

tici ai cretinismului: 'isihia' i 'apathia',

care reflect linitea i odihna în Dum-
nezeu sau,, teologic spus, comuniunea cu

Dumnezeu. De aceea, Scara este un în-

drumar, un ghid sau pedagog al cutto-

rului sau tritorului mistic. Ea arat su-

fletului calea spre cer. Acest urcu al su-

fletului spre cer, este descris, în funcie

de viziunea scrii lui Iacov din cartea

Facerii (28, 12). Cele 30 de capitole, care

amintesc i de cei 30 de ani ai Mântuito-

rului, sunt o serie de 30 de cuvântri sau

capitole, înelese nu atât ca trepte, cât

mai ales ca momente pe care monahul

trebuie s le triasc nemijlocit, ca

msuri i ci de purificare i înaintare, ca

popasuri de rugciune i meditaie, în

urcuul Iui duhovnicesc.

Primele trei capitole reprezint o intro-

ducere general asupra vieii monahale,

care este considerat ca fiind necesar

pentru Biseric i aceasta nu doar ca sim-
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piu apostolat, ci mai ales ca exemplu pe

care monahii îl pot da Bisericii, prin

'viaa lor îngereasc'. Capitolele urm-
toare, 23 la numr, formeaz fondul

lucrrii i trateaz despre virtui i
pcate, îniruite într-o coeren natural.

Ultimele patru capitole au un coninut

teologico-mistic i se ocup de isihie,

linitea sfânt, rugciunea personal,

neptimirea sau eliberarea de patimi,

dezvoltarea celor trei virtui teologice:

credina, ndejdea i dragostea, dar mai

ales a dragostei.

Sf. Ioan Scrarul apare, în lucrarea sa, ca

un bun cunosctor al tradiiei Bisericii, a

Sfinilor Prini, a vieilor i învturilor
marilor tritori din deertul egiptean sau

din cel palestinian, cum au fost Varsanu-

fie i Dorotei de Gaza. Din tradiia apu-

sean, el a fost familiar i cu Regulapas-
toralis a Sf. Grigorie* cel Mare, care a

fost tradus în greac în jurul anului 600.

La început. Scara a avut i un supliment

numit: Cuvânt ctre pstor, în 15 capi-

tole, în care el prezint îndatoririle unui

stare de mnstire, în redactarea crora
autorul s-a inspirat din Sf. Grigorie cel

Mare.

Lucrarea a cunoscut un succes deosebit.

Deducem acest lucru din numrul mare
de manuscrise în care s-a pstrat i din

numrul limbilor în care a fost tradus:

latin, siriac, armean, slav, arab, iar

mai târziu în diverse limbi naionale,

moderne i contemporane: german, ital-

ian, francez, englez, rus, bulgar,

sârb, român etc. în limba român,
exist peste 10 traduceri, majoritatea

integrale, fcute dup textul grecesc i
aproximativ cinci traduceri din slavon.

Ponderea traducerilor din greac este

evident mai mare, datorit revirimentului

isihasl din Biserica Ortodox Român,
începând cu sfâritul sec. al XVIlI-lea i
începutul sec. al XlX-lea. (N. A. Statis-

tica este aproximativ, întrucât nu s-a

fcut o cercetare amnunit în aceast

privin. Este posibil ca numrul lor s
fie mai mare.). Scara a fost comentat la

scurt vreme dup apariie de Ioan

Raiteanul i de Ilie de Creta, în sec. VIIL

Migne, PG, 88, 596-1209; trad. în rom.: D.

Stniloae, Fi/ocaiia, voi. IX. Bucureti,

1980; Ioan Scrarul, Scara Raiului, tradu-

cere, introducere i note de Mitropolit N.

Corneanu, Ed. Amarcord, Timioara, 1994;

A. Saudrau, La doctrine spiritueite de st

Jean Climaqtie, Vie spirit., 9, 1924, p. 352-

370; I. Hauscherr, La theotogie du mona-
chisme chez saint Jean Climaque, Th^ologie

de la vie monastique, Paris, 1961, p. 387-

410; W, VSJker, Scala Paradii. Eine Studie

zu Johannes Climacus und zugleich eine

Vorstudien zu Symeon den Neuen Theotogen,

Wiesbaden, 1968; R.T. Lawrence, The Three-

Fald Strxtcture of the Ladder of Divine

Ascent, în St. Vladimir's Theological

Quarterly 32, 1988, p. 101-118; L. Petit, în

DTC, VIII, I, 1924, col. 690-693; Cayre. II,

281-283; Bardenhewer, V, p. 79-82; Tixe-

ront, Patrologie. p. 406-407; I. G. Coman,
Patrologie, 1956, p. 282-284; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 519-520 cu bibliografie; T.

Spidlik, Jean Ciimaque ou le Scholastique,

în DECA, II, p. 1301; J. Pauli, OSB,
Johannes Climacus, în LACL, p. 343-344 cu

bibliografie.

IOAN SCOLASTICUL III, supranumit

scolasticul sau juristul, al 36-lea patriarh

de Constantinopol. S-a nscut la Sirimis

în regiunea Cynegia, lâng Antiohia.

Întrucât la Antiohia a existat, în acea vre-

me, un înfloritor colegiu de studii juri-

dice, el se înscrie la acest colegiu, remar-

cându-se prin studiile sale. Acest colegiu

a fost suprimat mai apoi de împratul

Justinian, pe motiv c dreptul trebuie stu-

diat doar în capitala imperiului. Aceeai
soart au avut-o i alte colegii juridice

din imperiu. Intrând în rândurile preo-
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eti, Ioan devine secretar al Bisericii. In

aceast calitate, intr în legturi directe

cu Constantinopolul. Ctre sfâritul vie-

ii, Justinian a dorit s-i ridice pe aphtar-

todocei* la rangul de ortodoxie, el a

gsit în Ioan persoana potrivit pentru

acest scop, mai ales datorit cunotin-

elor i abilitii sale de jurist. Despre

Ioan, ca episcop, cunoatem puine lu-

cruri. La apte luni de la numirea sa ca

patriarh, împratul Justinian decedeaz.

Ii urmeaz împratul Justin Ii. Sub dom-

nia acestuia, i-a exercitat Ioan patri-

arhatul.

Ioan a ajuns cunoscut, mai întâi, prin

colecia de canoane pe care a facut-o pe

când se afla la Antiohia. Spre deosebire

de vechile colecii de canoane bisericeti,

el nu Ie mai aranjeaz în ordine crono-

logic, ci tematic. Coleciile mai vechi

cuprindeau 60 de teme, în timp ce

colecia sa avea doar 50. Astfel, la grupul

de canoane colecionate i acceptate de

Biserica Ortodox, ca cele de la Niceea,

Ancyra, Neocezareea, Gangra, Antiohia,

Efes i Constantinopol, el adaug Ca-

noanele apostolice, în numr de 81, pe

cele de Ia Sardica, 2 1 la numr i cele 68

de canoane menionate în scrisoarea

canonic a Sf. Vasile*. Ca patriarh, Ioan

redacteaz o nou lucrare, NomocanonuU

o ediie prescurtat a celei dintâi, la care

adaug rescriptele imperiale i cele

civile, în special Novaekle lui Justinian.

Balsamon a citat aceast lucrare în notele

sale asupra primului canon al Sinodului

Trullan de la Constantinopol, fr a-i

meniona titlul. Se pare c Ioan a mai

scris un tratat teologic. Logosul cateheiic

despre Sf. Treime, respins de Ioan Phi-

loponul. Este posibil ca acest tratat s fie

una i aceeai lucrare cu Mystagogia^ pe

care Ioan* de Nikiu i-o atribuie.

Migne, PG, 103, 240; CPG, 7750-7751; E.

Schwartz, Die Kanonessammlung von

Johannes Schotasiikos, S. Bayr., Hfi. 6,

1933; Ed. critic; V.N. Beneevi%, în Abh.

Bayr., N.F., XIV, 1937; Grumel, Regestes, p.

250-259; Beck, 422-423; W.M. Sinclair,

Joannes (125) III, Scolasticul, art. în mith-

Wace, III, p. 366-367; Bardenhewer, V, p, 75;

L. Petit, în DTC, VIII, Cross, John Scho-

lasticus, în ODCC, p. 754; Altaner-Stuiber,

1980, p. 234, 250 i urm.; D. Stiernon, Jean

111 le Scolastique. în DECA, II, p. 1318-

1319; F.R. Gahbauer OSB, Johannes III von

Konstantinopel, în LACL, p. 350.

Ioan de Scythopolîs

Ioan de Scythopolis, scriitor antieretic

din Scythopolis, Palestina, activ în prima

jumtate a sec. VI, deosebit de cultivat,

dup mrturiile contemporanilor si. EI a

scris un tratat Împotriva celor care se

separ de Biseric sau Contra lui Eutihie

i Dioscor, Ia cererea patriarhului Iulian

(probabil Iulian de Antiohia, 471-476), o

Apologie sinodului de la Calcedon i
Contra Ivi Sever. Toate aceste lucrri

fiind îndreptate împotriva monofiziilor.

Se pare c el a inserat în formula cal-

cedonian, formula teopaschit Unus de

trinitate passus est (Unul din Treime a

ptimit). Ioan a fost i autorul unor

comentarii la Pseudo-Dionisie, bazate pe

scholiile Sf. Maxim* Mrturisitorul. Co-

mentariile sale au fost identificate dup
un manuscris în limba siriac, fiind cu-

prinse în introducerea traducerii operelor

lui Dionisie Areopagitul, scris de Phocas

bar Serghei de Edessa, scriitor din sec.

VIII. Anastasie* Bibliotecarul a desco-

perit un exemplar din aceste comentarii

i îl trimite, cu o traducere în latin,

împratului Carol Pleuvul, însoit i de

scholiile Sf. Maxim Mrturisitorul. Acest

exemplar s-a pierdut.

Migne, PG, 4, 15-432, 527-576; CPG, III,

6850-6852; Fotie, Bibi, cod. 107; F.
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Diekamp, Doctrina Patnmu MUnster. 1907,

p. 85 i urm. relip în 1981; J. Lebon, CSCO
94, p. 202-204 (trad. în siriac); B.R. Suchla,

Die sogenannten Maximus-Scholien des

Corpus Dionysiacum Areopgiticum, GSttin-

gen, 1980; idem, Die Uherlieferung des

Prologs des Johannes von Shythopolis zum

griechischen Corpus Dionysiacum Areopa-

giticunu Giittingen, 1984; idem, Verteidigung

eines piatonischen DenkmocleJIs einer chri-

stticher Wett, Giittingen. 1995; T.W. Davids,

Joannes (565) Scythopoiita, art. în Smith-

Wace, III, p. 427; S. Helmber, Der Neu-

chalkedonisnws, Bonn, 1962, p. 176-184; L.

Perrone, La chiesa di Palestina e Ie contro-

verste cristologische, Brescia, 1980, p. 325;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 508 i urm.; M.

Simonetti, Jean de Scythopolis.in DECA, II,

p, 1319; B.R. Suchla, Johannes von Stytho-

polis. în LACL, p. 358-359 cu bibliografie.

Ioan Talaia

loan Talaia sau Tabennesiotes (sec. V), a

fost urmaul patriarhului de Alexandria,

Timotei Solafaciolus, în 482, i apoi

episcop de Nola. înainte ca Timotei s fi

fost exilat, loan a deinut funcia de

iconom, iar când acesta a fost obligat s
se retrag Ia Canopus, el îl însoete. El

revine cu Timotei Ia Alexandria, dup re-

punerea lui în scaun, reluându-i funcia

de iconom. Intervine pe lâng împratul

Zenon ca urmaul lui Timotei la funcia

de patriarh al Alexandriei s fie un orto-

dox. Dup decesul patriarhului, monofi-

ziii îl aleg pe Petru Mongul, în timp ce

ortodocii îl aleg pe loan, care este îns

obligat s prseasc cetatea. Dup o

edere la Antiohia. el pleac la Roma,

pentru a interveni pe lâng Simplicius

(m. 483). Simplicius îi scrie lui Acaciu,

patriarhul Constantinopolului în vederea

repunerii lui loan în scaun. Acesta îi

rspunde papii c, la porunca împratului

I-a primit pe Petru mongul în comuniune,

iar loan nu mai are ce cuta la Alexandria.

Urmaul Iui Simplicius, Felix III, îl sus-

ine pe loan Talaia. Situaia se înrut-

ete, întrucât, în urma refuzului lui Aca-

ciu, papa îl excomunic. Nici dup moar-

tea lui Zeno, lucrurile nu se schimb,

întrucât, Ioan îl ajutase pe noul împrat,

Anastasie, în timpul unui naufragiu la

Alexandria, el spera ca acesta s-I ajute

s-i recupereze scaunul. în acest scop se

deplaseaz laConstantinopol. în Ioc s-I

ajute, împratul poruncete ca Ioan s fie

arestat i trimis în exil. loan izbutete s
evite arestarea i s fug din nou la

Roma. Ajuns la Roma, i pentru a rezol-

va situaia lui, papa îl numete episcop de

Nola. De aici. Ioan îi scrie lui Ghelasie o

â7coXo7ia, în care anatematizeaz nu nu-

mai erezia pelagian, dar i pe Pelagiu*,

pe Celestiu* i Iulian* de Eclana. Se

stinge din via la Nola, în Campania.

Migne, PG 86, 2617-2636; Migne, PL 68,

1020-1027; Evagriu, Ist. bis. y III, 12-18;

Fotie, Bibi. . cod. 1 5 a; T.W. D. Joannes (11),

în Smith-Wace, III, p. 347-348; E. Ma-

laspina, Jean Talada, în DECA, II, p. 1319-

1320.

Ioan de Tesalonic

loan de Tesalonic, arhiepiscop de Tesa-

lonic, urmaul în scaun al lui Eusebiu, la

începutul sec. VII. îi întrete concita-

dinii în faa primejdiei invaziei avarilor.

Potrivit tradiiei, prin rugciunile sale, a

salvat oraul de la un cutremur de p-
mânt. A fost un predicator iubit de popor.

De la el s-a pstrat o omilie asupra

Adormirii Maicii Domnului, deosebit de

important pentru istoria acestei srb-
tori, o alta, despre femeile purttoare de

mir i una despre Tierea Capului Sf.

loan Boteztorul. Totodat, s-au mai ps-

trat fragmente dintr-o omilie referitoare

la Ispitirea lui lisus. De importan pen-
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tru istoria Balcanilor. întrucât vorbete

despre invazia slavilor, dar i pentru isto-

ria cultului cretin, este culegerea Mi-

nunilor Sf. Dimitrie, Izvortorul de Mir,

patronul oraului Tesalonic. Omilia de-

spre femeile purttoare de mir a fost

mult vreme atribuit Sf. loan* Hrisos-

tom, fiind trecut între operele sale, cu

titlul: De Resurrectione Christi.

Migne, PG, 59, 635-644; 116, 1203-1324;

BHG, 499-516, 547H, 842T 1144-1 I44G;

BHG, Auct., 500-510/13, 1056, I056G,

1056GB; W.M. Sinclair, Joanms (409), art.

în Smith-Wace, III, p. 396 (care îl plaseaz la

sfâritul sec. VII); R Lemerle, Les plus

anciem recueils des miracles de saitu

Demetrius, Paris, 1980; D. Stiernon, în DSp
8, col. 778-780; idem, Jean de Thessalo-

rtique, în DECA, II, p. 1320; B. Windau,

Johanms 1. von Thessalonike, în LACL, p.

358.

loan de Tomis

loan de Tomis (sec. V), episcop de To-

mis, uneori identificat cu loan* Ma-
xeniu. S-a nscut undeva în Sciia Mic
la începutul sec. V. Este atestat ca ierarh

de Tomis înainte de 448. Particip la si-

nodul de la Constantinopol din 448-449.

care a combtut ereziile nestorian i
eutihian. Este cunoscut ca autor al unor

omilii i chiar tratate dogmatice împotri-

va nestorienilor. Datorit importanei

sale, a fost inclus i în Collectio Palatina

(sec. V), realizat dup sinodul ecumenic

de la Efes, 431. Face parte din grupul

teologilor din Sciia Mic, Dobrogea de

azi, care au fost profund angajai în con-

troversele hristologice ale vremii. împo-

triva lui Nestorie, care afirma c Maica

Domnului era doar 'primitoare de Dum-
nezeu ' (theodokos), el susine. împreun

cu loan* Cassian, c este
fc

nsctoare de

Dumnezeu' {theolokos). G. Morin a des-

coperit înc un fragment dintr-o lucrare

care, se pare, a aparinut acestui ierarh

teolog de la Tomis.

CPL 665; Migne, PG, 48, 1088 (Collectio

Palatina); Fr. Gloria (ed.) loannis Tomitanae

Urbia Episcopi Opuscule*, în Corpus Chris-

tianorum Seriae Latina, LXXXV, A.; CPL,

665; I. G. Coman, i cuvântul Trup s-aJacul,

Ed. Mitropoliei Banatului, Timioara, 1993,

p. 239 i urm., cu o analiz a concepiei ma-

riologice i hristologice a lui loan de Tomis;

Dom Germain Morin, Le temoignage de Jean

de Tomis sur les herisies de Nestorius el

Eutyches, în Journal of Theological Studies,

VIII, 1905, p. 74-79; E. Prinzivalli, Jean de

Torni, în DECA, II, p. 1320; B. Windau,

Johannes von Torni, în LACL, p. 358.

Iona

Iona, poet necunoscut, autor a dou
poeme, De Sodoma, 167 hexametri, i
De Jona

y
105 hexametri. Aceste poeme

au fost trecute sub numele lui Terul lian*

i Ciprian*. Dei relatarea este fidel tex-

tului biblic, expunerea este foarte natu-

ral i plin de culoare. Nu cunoatem

când a trit i activat.

R. Peiper, CSEL,23, 1891,212/216; A itaner-

Stuiber, 1980, p. 406.

Iona de Bobbio

lona de Bobbio, stare al mnstirii

Bobbio i scriitor din sec. VII. S-a nscut

Ia Sigusia (Suza) în Liguria, la sfâritul

sec. VI. în jurul anului 618 intr în m-
nstirea Bobbio, aflat între Genoa i
Milano, condus la acea vreme de Attala,

urmaul Sf. Colum ban, fondatorul aces-

tui aezmânt monahal. Se pare c aici a

studiat, devenind secretarul lui Attala i a

succesorului acestuia, Bertulfus. Clto-
rete cu acesta la Roma, pentru a solicita

papii Honoriu scoaterea mnstirii de
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sub jurisdicie episcopal. Honoriu

aprob cererea lor. în anul 640, dup o

vizit la mnstirea Luxeuil, începe s
redacteze Vita S. Columhariu probabil în

timpul ederii sale la mnstirea Evoriac,

în dioceza Meaux, unde a trit Sf. Bur-

gundofara, a crei via i fapte miracu-

loase vor constitui obiectul altei mono-

grafii biografice a lui Iona. Data morii

sale nu este cert, probabil nu la mult
vreme dup anul 665. Pe lâng cele dou
biografii, el a mai scris vieile sfinilor

Eustatie, Attala, Bertulfus i Ioan de

Reome. Dei din punct de vedere teolo-

gic, operele sale nu au o valoare deose-

bit, ele sunt, totui, deosebit de impor-

tante mai ales dac ne gândim la puin-
tatea scrierilor teologice i duhovniceti

în sec. VII în Apus.

Migne, PL, 87, 101 1-1084; CPL, 1185

(II 15), 1 176, 1 177 (21 13); MGH, III, p. 406-

413, 505-517; IV, 61-152; Jonas, Vita

Columbani et discipulorum eius, text stabilit

de M, Tosi, versiunea italian de E. Cremona
i M. Paramidani, prezentarea de E. Fran-

ceschini i J. Leclercq, Piacenza, 1965; S.A.

Bennett, Jonas (6), art. în Smith-Wacc, III,

p. 430-431; M. Simonetti, Jonas de Bobbio,

înDECA. II, p. 1345.

Iordanes

lordanes (între sec. V-VI), istoric i scri-

itor de limb latin, cunoscut i sub

numele de Jordanis sau Jornandes. S-a

nscut undeva în Dacia Pontic, probabil

în inutul Peuce din Delta Dunrii sau

într-o localitate apropiat de gurile flu-

viului, spre sfâritul sec. V (Diaconescu).

A decedat la Ravena sau în alt localitate

din Italia, pe la mijlocul sec. VI. Dei de

origine ostrogot sau alanogot, el se con-

sidera roman din inuturile getice. în

lucrarea sa Getica, el d informaii de-

spre propria sa familie:
fc

Paria, tatl

tatlui meu, Alanoviiamuthes, adic bu-

nicul meu, a fost secretarul lui Candax,

cât timp a trit, i al fiului surorii sale

Gunthic, magister militum. i eu, Iorda-

nes, oricât de neînvat sunt, am fost se-

cretar înainte de convertirea mea'. De-

ducem, din funciile pe care membrii

familiei sale le-au îndeplinit, c lordanes

a crescut într-o familie cu educaie

aleas, ceea ce a fcut ca i el s se

bucure de o atare educaie. De fapt, el a

fost poliglot, cunoscând pe lâng limba

gotic, limbile latin, în care a scris,

greac i alan. A lucrat, dup cum el

însui mrturisete, ca notar sau secretar,

funcie pe care o prsete, dup conver-

tirea sa, când se retrage la o mnstire
despre locul i numele creia nu avem
informaii exacte. Convertirea sa a fost,

se pare, mai întâi la arianism, specific

goilor, pentru ca apoi s îmbrieze
credina ortodox. Aici i-a aprofundat

studiile sale de istorie roman i gre-

ceasc, lrgindu-i totodat cunotinele

teologice. Unele manuscrise îl prezint

ca episcop: lordanes, episcopus Ra-

vennas. Nu tim dac Iordanes, episcopul

Ravenei este una i aceeai persoan cu

Iordanes istoricul. Exist totui aceast

posibilitate, dac avem în vedere c Italia

se afla sub dominaia unor triburi ger-

manice: skirii, herulii i ostrogoii. He-

rulii erau condui de Odoacru (433-493),

împotriva cruia s-a ridicat Theoderic cel

Mare, regele ostrogoilor, care îl învinge,

pentru ca în cele din urm s-l asasineze

la Ravena, iar acest ora devenise capita-

la regatului ostrogot. Faptul c ar fi fost

episcop de Crotona este acum exclus.

Papa Vigiliu, prieten al acestuia, îl men-

ioneaz pe Iordanes printre semnatarii

condamnrii episcopului Teodor de Ce-

zreea. lordanes a scris mai multe lu-

crri, dintre care ne-au parvenit doar

dou: De summa temporum vel origine
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actibusque gentis Romanorum, numit
de obicei Romana i De orgifie acti-

busque Getarum, numit Getica. Prima

lucrare este o istorie universal de la

Adam la Justinian, în redactarea creia s-a

inspirat din scrierile lui Cassiodor*,

Ieronim*, Orosiu*. Virgiliu, Livius,

Strabon i alii, în spe din acei autori

care au abordat într-un fel sau altul leg-

tura dintre cultura barbar i cea roman.
Scopul su nemrturisit, dar evident, era

de a contribui la împcarea migratorilor

barbari cu locuitorii Italiei i la eventuala

lor înfrire, prin demonstrarea c, în

plan istoric, goii i romanii erau egali ca

valoare. Bun cunosctor al materialelor

biblice iudaice i cretine, el izbutete s
redea o istorie universal de orientare

cretin. Getica, despre care se crede c
ar fi un rezumat al Istoriei goilor scris

de Cassiodor, acum pierdut, conturat la

cererea prietenului su Castalius, repre-

zint o scriere bazat pe erudiie istoric

(Diaconescu). Dintre autorii din ale cror
opere s-a inspirat, îi reinem pe: Pom-

peius Trogus, Titus Livius, Virgiliu,

Strabon, Pomponius Mela, Ptolemeu din

Alexandria, Dion Chrysostom i alii.

Getica este un izvor inepuizabil de infor-

maii referitoare la istoria, nu numai a

triburilor germanice, ci i a geto-dacilor

i a altor populaii cu care triburile ger-

manice au venit în contact, între care i
hunii. El a vzut posibil supravieuirea

regatului got din Italia, numai prin cola-

borarea loial cu împratul Justinian de

la Constantinopol. Limba lucrrilor lui

Iordanes este latina popular vorbit.

Theodor Mommsen (ed.), MGH, Auct. ant.,

V, Berlin 1882; M. Manitius, Geschichte der

lateinischen Literatur des Mittelalters, 1,

Mtlnchen. 1911; A. H. D. Acland. Jordanis,

art. în Smith-Wace, III, p. 431-438; Iordanes,

Getica, prefa de I. C. Drgan, îngrijirea tex-

tului, traducere, comentarii de G. Popa-
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Lisseanu. Postfa de Roxana lordache.

Centru European de Studii Tracice, Roma.

Ed. Nagard, 1986; O. Giordano, Jordanes e

la storiografia del IV secolo, Bari, 1973, cu

bibliografie; M. Diaconescu, Istoria litera-

turii dacoromâne, Ed. Alcor Edimpex.

Bucureti, 1999, p. 677-690; M.L. Angrisani

Sanfilîppo, Jordanes, în DECA, II, p. 1345-

1 346; W. Bursgens, Jordanes, în LACL, p.

358-359. cu bibliografie.

losif Hazzaya

Iosif Hazzaya (sec. VII), persan de ori-

gine. A fost luat prizonier de trupele ca-

lifului Omar (634-644), care l-a vândut

ca sclav unui cretin. Acesta îl elibe-

reaz, dup ce s-a încretinat i a primit

botezul. Abhd-isho îi atribuie 1900 de

tratate, dintre care menioneaz doar

câteva ca fiind bune de citit, celelalte

coninând probabil idei eretice. Cele mai

de seam lucrri sunt: Despre teorie (sau

speculaie} Ii practic; Cartea tre-

zorierului ce conine rspunsuri la între-

bri încuietoare; Despre nenorociri i
pedepse; Despre motivaiile principa-

lelor srbtori ale Bisericii; Cartea isto-

riilor paradisului orientalilor, care cu-

prinde multe date de istorie bisericeasc;

o prezentare a viziunii lui Ezechiel î a

Sf Grigorie; Despre cartea negustoru-

lui; Despre (pseudo) Dionisie (Areopa-

gitul) i despre copita scientiae sau Ca-

petele cunoaterii fale lui Evagrie) i o

serie de epistole despre caracterul înalt al

vieii monahale. Iosif a fost acuzat de a fi

împrtit i susinut idei neconforme cu

tradiia cretin ortodox: preexistenta

sufletelor, inutilitatea rugciunii orale i
a muncii manuale pentru desvârirea

vieii i mai ales vederea lui Dumnezeu

cu ochii trupeti.

A . Mi ngarîa, Early Christian Mystics,

Cambridge, 1934, p. 256-279; R. Beulay, în
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PO 45/2; G. Bungc, Briefe iiber dus

geistliche Leben. Trier, 1982 (trad. în ger-

man); Wright, p. 81; A. Scher, Joseph

Hazzaya derivam syriaque du VIII6 siecle,

RSO. 3, 1910. p. 54-63; Duval, p, 227;

Baumstark, p. 222-223; Chabot, p. 97; A.

Guillaumont, Sources de la doctrine de

Joseph Hazzaya. OS, 3, 1958, 3-25: Urbino,

p. 147-148; R Bruns, Joseph der Seher

(Hazzaya)* în LACL, p, 359, cu bibliografie.

Iosif Huzaya

losif Huzaya (m. 580). Denumirea de

Huzaya deriv de la Huzistan, inutul su
de origine. Ucenic al lui Narsai* i autor

al primului tratat de gramatic siriac i
al unui tratat despre 'cuvintele echivoce'

din siriac, adic, cuvintele care se scriu

cu aceleai litere, dar au sensuri diferite.

Lui îi revine cinstea de a fi fost primul

inventator al sistemului de punctuaie i
vocalizare în siriac. In aceast ordine de

idei, Bar-Hebraeus observac h

el a schim-

bat modul edessenian {sau apusean) de

citire, înlocuindu-l cu modul rsritean,

folosit de nestorieni*. A decedat în anul

580.

Assemani, BO, III, I, 64, 82; idem, BO, III,

2. CMXXVIIA; Bar-Hebraeus, Chron.

Eccles., II, 78; A. Merx, Historia artis

gramnr. apttd syros, Leipzig, 1889; p. 8, 28,

30, 68, 99-102;' Wright, p. 75; Chabot. 55-56;

Baumstark, p. 1 16-1 17; Urbina, p. 124.

Iosif Imnograful

losif Imnograful (810-886). unul dintre

cei mai de seam imnografi greci. Da-

torit cuceririi Siciliei de ctre arabi, se

refugiaz Ia Tesalonic, iar de aici merge

la Constantinopol. Este forat s pr-
seasc Constantinopolul din pricina per-

secuiei iconoclaste (841). în drum spre

Roma este prins de pirai, luat sclav i

dus în Creta, unde a fost pus s mun-

ceasc. Izbutete s evadeze i revine la

Constantinopol. Datorit atitudinii sale,

favorabil cultului icoanelor, este exilat

în Chersones împreun cu Fotie*. Despre

el se spune c este autor a cel puin 1000

de canoane, dintre care un numr de

aproximativ 200 sunt incluse în Mineiele

Bisericii Ortodoxe sub acrostih. Tot el a

dat forma final Ocioihului A fost ade-

seori confundat cu Iosif de Tesalonic (lo-

sif Studitul), fratele lui Teodor Studitul,

Migne, PG, 105, 983-1426, cu o introducere

despre viaa sa de loan Diaconul, col. 925-

982; C. van de Vorst, Note sur St. Joseph

l'Hymnographe* în An. Boli., XXXVIII,

1920, p. 148-154; Mria E. Colonna, Bio-

grafie di Giuseppe fnnografo, în Universita

di Napoli, Annali della Facolta di Lettere e

Filosofia. III, 1953, 1954, p. 105-1 12; Cross,

Joseph the Hymnographer% în ODCC, p. 758.

Iosif de Seleucia

Iosif de Seleucia (sec. VI), catolicos de

Seleucia. A studiat medicina pe care a

practicat-o la Nisibe. Este prezentat re-

gelui Chosroe I care era bolnav. întrucât

reuete s-l vindece, drept recunotin,

acesta îl numete catolicos al Seleuciei,

în scaunul rmas vacant prin decesul lui

Mar-abha în 552. Dup trei ani de catoli-

cosat, este depus din treapt, probabil,

datorit cruzimilor i nstruniciilor la

care s-a dedat. A promulgat 23 de ca-

noane. II ie, episcop de Damasc (893),

relateaz c el ar fi întocmit o list cu toi

predecesorii si în scaun, dând atenie

deosebit celor care au avut o soart

asemntoare cu a sa. Bar-Hebraeus îl

acuzc ar fi falsificat epistolele de con-

solare ale lui lacob* de Nisibe ctre Papa

de Seleucia, cu ocazia depunerii din

scaun.
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J.B. Chabot, Syn Or., p. 96- 1 9 cu trad franc,

ibidem, p. 352-367; O Braun, Das Buch der

Synhados, p. 146-163 (în germ.); H. Gis-

mondi, Ling. syr. gramm. et chrestomathia

cum glossario, ed. 2-a, Roma, 1900, p. 30-

32; Wright, p. 78; Baumstark, p. 124; Urbina,

p. 129-130.

losua Stâlpnicul sau Stilitul

losua Stâlpnicul sau Stilitul, clugr siri-

an, probabil monofizit, de la sfâritul sec.

V. Originar din Edessa, a intrat la mns-
tirea Zuqnin de lâng Amida în Meso-

potamia. Dup câiva ani, se decide s
urmeze exemplul Sf. Simion Stâlpnicul

i s-i petreac restul vieii în vârful

unui stâlp. De numele lui losua Stâlp-

nicul se leag una din cele mai intere-

sante cronici ale vremii: Istoria cala-

mitilor care au Iovii Edessa, Amida i
întreaga Mesopotamie . Aceast cronic a

fost încorporat de Dionisie* de Tell-

Mahre în propria sa istorie a domniei lui

Anastasie, fapt care a salvat-o probabil i
de la pieire. istoria lui losua cuprinde cea

mai bun prezentare, din acea vreme, a

marelui rzboi dintre Imperiile persan i
byzantin în timpul domniei lui Qawadli

i Anastasie (502-506). El a redactat

aceast istorie între anii 510-515. Asse-

mani este de prere c losua a fost clu-

gr ortodox.

Paulin Martin, Chronique deJosve Ie stylite,

în Abhandlungen filr die Kunde des Mor-

genlandes. VI, Leipzig, 1876; W. Wright

The Chronicle of Josua the Stylite,

Cambridge, 1882, retip. în 1968; I. Guidi,

CSCO, 1f, 1903, (TU); Idem, p. 59; Chabot,

p. 67-68; Duval, p. 177-178, 196; I.G. Srnith

i G.T. Stokes, Joshua (I) Stylites, în Smith-

Wace, III, p. 461; Altaner-Stuiber, 1980, p.

234; P. Bruns, Josua der StylîU în LACL, p.

359-360, cu bibliografie.

Iov

Iov, clugr i teolog ortodox din vremea

domniei împratului Justinian, autor al

unui tratat împotriva Iui Sever*, episcop

eutihian de Antiohia. Singurele infor-

maii pe care le posedm despre el, ne

sunt furnizate de Fotie*, care afirm c
Eov era foarte bun în a pune problemele,

dar nu în a le rezolva. Lui Iov îi mai este

atribuit un tratat despre Lucrarea icono-

miei (Oiicovo^iucri TcpccY^a-CEia), din

care s-au pstrat o serie de fragmente,

deosebit de importante pentru gândirea

teologic ortodox.

Migne, PG, 103, 736-829; 86, 3313-3320;

CPG, 6984; R. Henry, Photius. Bibliothhque,

III, Paris, 1964, p. 153-227; J. Gammack,

Jobius (3), în Srnith-Wace, III, p. 429; DTC,
8, col. 1486-1487; Beck, p. 383; D. Stiernon,

Job, în DECA, p. 1340.

I polii sau I polii Romanul

Ipolit (170-236), scriitor bisericesc i,

dup informaia lui Ieronim*, episcop al

unei Biserici al crei nume nu îl cunoa-

tem. In pofida importanei sale, el fiind

cel mai mare teolog al Bisericii romano-

catolice din sec. al III-lea, nu posedm
decât date biografice referitoare la el,

probabil i pentru c a scris în limba

greac, el fiind ultimul scriitor apusean

care a folosit aceast limb în scris, dar

mai ales pentru c a fost un teolog rebel.

In 1 55
1
, a fost descoperit în cimitirul lui

Ipolit, la Roma, pe via Tiburtina, o statu-

ie a Sf. Irineu, îmbrcat în tribon i stând

pe un jil, datând din sec. al III-lea. Pe

soclul acestei statui se afl înscris lista

operelor sale. Statuia se afl în Muzeul

Lateran din Roma- Lucrurile s-au schim-

bat întrucâtva dup descoperirea la Mun-

tele Athos, în 1842, a lucrrii Philo-

sophitmena, care furnizeaz date impor-
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tante despre Ipolit. Din aceste documente

aflm c Ipolit s-a nscut pe la anul 170,

undeva la Lyon sau în împrejurimi, într-

un mediu elen. Gregory Dix este de p-
rere c Ipolit s-a nscut la Roma.
Quasten îl plaseaz, datorit culturii i
limbii pe care o folosete, tot în mediul

elin, iar pentru c era familiarizat i cu

cultele de mistere greceti, crede c s-a

nscut undeva în Orient. Fotie afirm c
Ipolit a fost ucenic i mare admirator al

Sf. Irineu*. Dei istoricii romano-catolici

susin c el a fost doar preot, teologul

german J. Dollinger a dovedit c Ipolit a

fost ales pap de partida advers lui

Callist. C Ipolit a activat la Roma ca

preot, aflm din relatrile despre vizita

lui Origen la Roma, în anul 212. care l-a

auzit inând o predic Despre pream-
rirea Domnului i Mântuitorului nostru.

Despre el, se spune, c a atins mare

popularitate în timpul lui Victor* I, care

l-a hirotonit preot. A funcionat ca preot

în vremea lui Zefirin*, fiind ales episcop

de ctre credincioii romani mai austeri,

în acelai timp în care a fost ales i
Callist. A intrat în conflict cu monar-

hienii Noet, Epigonios i Cleomenes i în

special cu preotul Callist, pe care îl acuz
de monarhianism, cât i de o serie de

pcate grele: apostazie, desfrânare i
ucidere. Ipolit a funcionat ca episcop

schismatic - primul antipapâ - sub Urban

(222-230) i Ponian (230-236). Pentru a

pune capt schismei din comunitatea

cretin din Roma, Ipolit a fost exilat în

Sardinia de ctre Maxim inus Thrax,

unde a murit ca martir în anul 236. în

urma reconcilierii cu episcopul Romei,

rmiele sale pmânteti au fost aduse

la Roma i depuse în cimitirul care îi

poart numele.

Opera lui Ipolit este deosebit de bogat,

aproape tot atât de extins ca cea a con-

temporanului su Origen, acoperind

aproape toate domeniile teologiei: exe-

getic, dogmatic-apologetic, antieretic i
practic. Scris în greac, ea s-a bucurat

de mare popularitate, fiind tradus în mai

multe limbi: latin, siriac, copt, etiopi-

ana, arab, armean, georgian i sla-

von. Cu toate acestea, opera sa intrat în

umbr în Apus, fie pentru c a fost scris

în greac, fie pentru lipsa de acuratee

doctrinar (R Hristou), în multe cazuri,

fiind pstrat doar fragmentar. Din lista

lucrrilor sale reinem: Comentariile Ia

Danii/, Cântarea Cântrilor. Binecuvân-

trile lui lacob. Binecuvântrile lui

Moise, Hexaemeron, Exod, Psalmi, Pro-

verbele (ui Solomon, Isaia, lezechiei, Za-

haria etc. Pentru Noul Testament a scris

comentarii la Matei, Ioan i Apocalipsâ.

Dintre lucrrile sale dogmatico-apolo-

getice menionm: Despre univers, con-

tra grecilor i a lui P/aton, Demonstraie

contra iudeilor. Despre înviere, Contra

lui Marcion, Sintagma sau Contra tutu-

ror ereziilor. Contra ereziei lui Artemon.

Cea mai important din aceast serie este

tratatul intitulat Philosophumena sau

Expunerea principiilor filosofice. Intre

cele practice amintim: Despre Antihrist,

Cronica, Determinarea datei Patilor,

Despre tradiia apostolica i Canoanele

lui Ipolit. La acestea adugm Fragmen-

tul Muratori*, care îi este atribuit. Este

vorba de cea mai veche list a scrierilor

Noului Testament, acceptate ca fiind

inspirate. Documentul a fost descoperit

de L. A. Muratori în anul I 740, într-un

manuscris din sec. al XVIII-lea, pstrai

în Biblioteca Ambrozian din Milan.

Patru fragmente ale aceluiai text au fost

gsite în ali codici din sec. al Xl-lea i al

Xll-lea de la Montecassino.

Cea mai valoroas lucrare a lui (polit este

Philosophumena sau Expunerea prin-

cipiilor filosofice. Prima carte a acestei

lucrri a fost cunoscut înc din 1701.
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fiind atribuit îns iui Origen. Crile 4-6

au fost recuperate de Minoides Mynas, în

1842, i au fost publicate, împreun cu

prima carte, la Oxford, în 1851 de M.E.

Miller, îns tot sub numele lui Origen.

F.G. Schneidewind este cel care va

descoperi c Ipolit este adevratul autor

al acestei lucrri în 1859. Urmând în spe-

cial metoda Sf. Irineu. Ipolit susine c
ereziile se întemeiaz în special pe

filosofia pgân, în spe cea greac. El

începe printr-o prezentare a colilor

filosofice greceti de la Thales la Hesiod.

Crile 2 i 3, fiind pierdute, se crede c
au tratat despre cultele de mistere gre-

ceti i mitologia greac i barbar. Car-

tea a 4-a este dedicat astrologiei i
magiei. Crile 5-9 resping ereziile vre-

mii, cuplând cele 33 de secte gnostice cu

diverse sisteme filosofice menionate

anterior. Lucrarea a fost scris dup anul

222.

De atenie deosebit s-a bucurat îns lu-

crarea intitulat Tradiiei apostolic. Cu

excepia Didahiilor*, este cel mai impor-

tant document privind treptele sacerdo-

tale cretine în Biserica primar. Titlul

tratatului se regsete pe soclul statuii lui

Ipolit. Cuprinsul acestuia a fost conside-

rat pierdut, pân în 1916, când R. H.

Connolly a dovedit c textul latin al

Constituiei bisericeti egiptene este în

realitate Tradiia apostolic a lui Ipolit.

Dup un scurt prolog, Tradiia Aposto-

lica a lui Ipolit conine canoanele

privind alegerea i hirotonirea episcopu-

lui, rugciunea pentru hirotonire, litur-

ghia euharistic, binecuvântarea untde-

lemnului, brânzei i a mslinelor. Ur-

meaz normele i rugciunile pentru

hirotonia preoilor i a diaconilor. In

final, aceast parte se ocup de problema

mrturisitorilor, vduvelor, citeilor,

fecioarelor, ipodiaconilor i a celor care

aveau darul vindecrii. A doua parte a

tratatului formuleaz normele care pri-

vesc laicatul: noii convertii, meseriile i
îndeletnicirile interzise cretinilor, cate-

humenii, botezul, confirmarea i prima

împrtanie. Partea a treia se ocup cu

diferite practici bisericeti: reguli privind

postul, agapele, euharistia duminical,

reguli privind înmormântarea etc.

Ipolit nu prezint un sistem teologic

închegat. Teologia lui se circumscrie ho-

tarelor tradiiei apologetice i polemice,

în unele cazuri, în vâltoarea polemicilor.

el depete unele praguri doctrinare,

ceea ce i-a atras acuza de a fi fost teolog

schismatic. Doctrina hristologic a lui

Ipolit se înscrie pe linia apologeilor

cretini: Sf. Justin Martirul i Filosoful,

Atenagora, Teofil i Tertullian, pstrând

nuana subordinaianist prezent în

teologia acestora. EI face distincie între

Logosul luntric sau imanent în Dum-

nezeu (Xoyoq Ev5ict0eToq) i Logosul

enunat sau rostit, 'proferat în afar' (I.G.

Coman) (Xoyoq npo(popiKoq). Naterea

sau generarea Logosului este un proces

progresiv, acesta dobândind calitatea de

persoan mai târziu, la un moment i
într-un mod pe care Tatl Ie-a hotrât,

mai exact, la întrupare, când Logosul de-

vine Fin desvârit (mo teXetoq). Se

rein astfel trei etape sau faze în evoluia

Logosului: timpul dinainte de creaie, de

dup creaie i întruparea. Spre deosebire

de apologei, Ipolit asociaz nu numai

crearea lumii, dar i întruparea, actului

de natere sau generare a Logosului. în

acest fel, fr a-i da seama, el introduce

faze distincte de cretere în esena divi-

n, fapt incompatibil cu imutabilitatea

sau neschimbabilitatea acesteia. Ipolit

mai greete atunci când consider câ

generarea sau naterea Cuvântului este o

lucrare liber a lui Dumnezeu, asemenea

creaiei, i când a susinut c Dumnezeu

ar fi putut face pe orice om Dumnezeu.
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dac ar fi voii acest lucru: *Omul nu este

nici Dumnezeu, nici înger; s au cumva
s greeti. Dac El ar fi voit s te fac
Dumnezeu, ar fi putut face acest lucru; ai

exemplul Cuvântului; ins, voind s te

fac om, te-a tcut aiderea' (Philos. 10,

33, 7 EP 398). O astfel de afirmaie nu
putea fi trecut cu vederea. De acera,

Zefirin i Callist îl vor acuza de ditiieism,

iar pe adepii si c se închin la doi

dumnezei, acuz respins cu trie de
Ipolit. Datorit faptului c Ipolit refuz
s accepte Duhului Sfânt calitatea de

'persoan', acuza care i-a fost adus pare

a fi întemeiat. în ceea ce privete soteri-

ologia, Ipolit subliniaz teoria recapi-

tulrii formulat de Irineu*. Hristos s-a

întrupat, purtând omul vechi în plmada
cea nou. El a trecut prin toate etapele

vieii, ca sa fie lege pentru toate vârstele,

s arate oamenilor pe propriul su om i
s dovedeasc prin aceasta c Dumnezeu
n-a fcut nimic ru. Omul este liber s
svâreasc binele sau rul. Hristos l-a

tcut pe omul vechi, om nou. La plinirea

vremii, vom învia cu trupurile, iar

bucuriile raiului sau pedeapsa iadului

sunt venice. Mântuirea în sine nu este

altceva decât îndumnezeirea omuJui,

idee preluat tot de la Irineu. Biserica o
vede sub dou aspecte; ierarhic i spiritual.

Biserica este purttoarea adevrului, iar

succesiunea apostolic a episcopi lor este

garantul acestui adevr. Sub aspect spiri-

tual. Biserica este exclusiv comunitatea

celor drepi. Prin aceast atitudine, el îi

afirm intransigena sa fa de orice laxi-

tate în Biseric în ceea ce îi privete pe

pctoi. De altfel, ipolit este cunoscut în

istoria Bisericii primare pentru fermi-

tatea caracterului i inflexibilitatea cre-

dinei sale.

Migne, PG 10, 261-962 °i 16, 3; A. de

Lagarde, Hippolyti Romani quae feruntur

om/iia graeca, London, 1858; E. MiIJer,

Origenis Philosophumena sive omnium
huereshun rejn/atio, e codice Pariziana nune

primum edidit, Oxford, 1851; J. Legge,

Philosophumena, or the Refutation ofAU the

Heres ies Formerly Attrihuted to Origen bur

now to Hippolytus. translated, SPCK,
London, 1 92 1; P. Nautin, Contre Ies heresres,

1949; Ht>mâlies pascales, în SCh., nr. 27,

1950; K Koschorke, Ketzerbekmpfung and
Polemik gegen die Gnostiker, Wiesbaden,

1975; M. Briere, L. Maries, B. Ch. Mercier.

Hippolyte de Rome et Ies benedictions

d'Isaac, de Jacob et de Mod'se, în Patr.

Orient, 27, 1-2, 1954; G. Bardy, M. Left-

vres, Hippolyte, Comimniaire sur Daniel,

SCh., nr, 14, 1947; M. Richard, Opera mino-

ra LI, Turnhout, 1976; C.C.J.Bunsen.

Hippolytus and His Age, London, 1852; ed. a

2-a, 1854 , 4 voi.; J. Dollinger, Hippolytus

und Kallistus, Regensburg, 1853; P Nautin,

Hippolyte ei Josephe, Paris, 1947; A. Zani,

La cristologiu di Ippolilo, Brescia, 1984;

George Salmon, Hippolytus Romanus, art în

Smith-Wace, p. 85-105; Cross. Hippolytus,

art. în O. D. C. C, p. 652-653; J. Tixeront,

Patrologie, p. 162- 172; Altaner-Stuiber,

1980, p. 164-169; I. G. Coman, Cazul

Hippolyt-Callist. Bucureti. 1944; Idem,

Patrologie, 1956, p. 79-82; Idem. II, 49-73;

Quasten, Patrotogy, N, p. 163-207 (cu bibli-

ografie); P. Nautin, Hippolyte. în DECA, I, p.

1 160-1 164; B.R. Suchla, Hippolyu în LACL,

p. 296-299, cu bibliografie.

Ipolit de Bostra

Personaj puin cunoscut, menionat în-

tr-un florilegiu hristologic armean din

sec. V1I-V1II, Pecetea credinfei (Knik

Hawafoj), ca autor al unui chestionar

asupra doctrinei despre Sf. Treime. A
fost uneori identificat cu Ipolit* Roma-
nul, menionat de Eusebiu*. El s-a bucu-

rat de notorietate în Orient, în special în

legtur cu literatura cretin armean.

Dionisie bar Salibi i-a cunoscut lucrarea

despre Sf. Treime. S-a încercat chiar con-
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lurarea unei biografii, el fiind plasat în

sec. III. Aceast reconstituire biografic

rmâne totui la nivel de ipotez.

L.-M. Froideveaux, Les Questions el Re-

ponses sur ia Scrin/e Trinile ultribuees

Hippolylus. eveqite de Bostra, RecSR 50.

1962, p. 32-73 cu text i trad. în francez;

S.P. Brock, Some New Syriac Texts, în

Museon 94, I9S1, p. 177-200; E. Prinzivalli,

Hippolyte de Bostra, în DECA, I, p. 1 166; P.

Bruns. Hippolyt von Bostrtu în LACL, p.

299.

Irineu de Harpasus

Irineu de Harpasus (Karien), mitropolit

monofizit care a trit i activat în jurul

anului 500. De la el s-a pstrat un frag-

ment dinlr-o lucrare îndreptat împotriva

sinodului de la Calcedon.

F. Diekamp (ed.). Doctrina Patrunu MQnsler,

1907, p. 312. retip. în 1981; G. RQwekamp,

Irenaeus von Harpasus, în LACL, p. 3 1 1

.

Irineu de Lyon
sau Lugdunum, Sf.

Irineu de Lyon sau Lugdunum, Sf., (130-

200). informaiile i datele biografice

referitoare la Sf. Irineu au fost furnizate

de istoricul Eusebiu de Cezareea (c.260-

c. 340) i Fericitul leronim (c. 342-420).

Sfanul Irineu s-a nscut undeva în Asia

Mic, probabil în Smyrna sau în împre-

jurimile acestei ceti, cândva între anii

97-147. Cercetrile recente au fixat data

naterii în jurul anilor 130 sau 140.

Având în vedere faptul c Sf. Policarp a

vizitat Roma Ia anul 155, credem c Sf.

Irineu s-a nscut mai degrab la 130,

deoarece, în acest caz, ar fi fost suficient

de în vârst pentru a-1 însoi pe octoge-

narul Policarp. in plus. Sf Policarp tre-

buia s aib în compania sa o persoan

iniiat în tradiia cretin, capabil s-l

ajute în discuiile ce urmau s aib loc la

Roma. La aproximativ 15 ani, cu greu

am putea spune c Sf. Irineu se califica

pentru o astfel de misiune dificil. Cert

este c Sf Irineu a avut o cultur teolo-

gic aleas înc înainte de a prsi Asia

Mic, chiar dac tradiia ne spune c el

i-a desvârit-o la Roma, unde a urmat

cursurile Sf. Justin Martirul i Filosoful,

în jurul anului 155, când a avut loc cl-
toria la Roma a Sf. Policarp, unitatea

Bisericii era ameninat din interior, de

tensiunile gnostice, i de problema srb-
toririi Sf. Pati. Pentru a evita o rupere ce

putea deveni catastrofal pentru Biseric.

Sf. Policarp se îndreapt spre Roma pen-

tru a se sftui cu episcopul Romei, Ani-

cet (c.l 54 - c.166). De altfel, modul în

care Sf. Irineu descrie întâlnirea dintre

cei doi episcopi ne d certitudinea c el a

fost prezent Ia discuiile referitoare la

data srbtoririi Pastel ui, care au avut loc

cu acea ocazie: „Când fericitul Policarp a

vizitat Roma. în timpul lui Anicet. ei au

avut mici deosebiri de preri în legtura

cu aceasta (n. t. data srbtoririi Pate-

lui), precum i asupra altor probleme.

Totui, ei au czut de îndat la înelegere,

nedorind s se certe în privina acestei

probleme. Anicet nu l-a putut convinge

pe Policarp s schimbe ceea ce el a

observat întotdeauna împreun cu loan.

ucenicul Domnului; dar nici Policarp nu

l-a putut convinge pe Anicet s schimbe,

cci el zicea c trebuie s urineze obi-

ceiurile prezbiterilor care l-au precedat,

în pofida acestor deosebiri, ei au rmas

în comuniune unul cu altul, iar Anicet. ca

semn limpede de respect, l-a invitat pe

Policarp s oficieze Euharistia în bise-

ric. Iar ei s-au desprit în pace i Bise-

rica a rmas în pace, indiferent de ziua în

care s-ar fi srbtorit (Pastele)".

Dac venirea Sf. Irineu la Roma poate fi

explicat prin aceea c el a fost unul din
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însoitorii Sf. Policarp. iar rmânerea lui,

s zicem, ar fi fost consecina dorinei de

a-i aprofunda cunotinele sale teologice

i filosofice sub îndrumarea Sf. Iustin

Martirul i Filosoful, motivul plecrii lui

în Galia rmâne îns un mister.

Jack Sparks pune venirea în Galia a Sf.

Irineu pe seama vechilor legturi care au

existat între diversele ceti de pe coasta

Asiei Mici i cele din Galia de Sud. în

special între Smyrna i Massilia (mai

târziu, Marseiiles). în aceast ordine de

idei, el ne informeaz c. în secolul al

VMea. î.Hr., locuitorii cetii greceti

Phocaea, care se afla la aproximativ 35

km. nord-vest de Smyrna, au întemeiat o
colonie Ia gurile Ronului. pe nume
Massalia, devenit mat târziu Massilia i
în cele din urm Marseilles. Aceast
colonie a crescut cu timpul în bogie i
în faim, mai ales datorit relaiilor fa-

miliale dintre locuitorii ei i cei din inu-

tul de origine, adic din Asia Mic,
ajungând în cele din urm un important

centru comercial. Prin aceste legturi de

familie, susine el, s-ar fi rspândit i
cretinismul din Asia Mic în Galia. La

fel, argumenteaz el, între Lyon i
Smyrna au existat relaii foarte bune,

deoarece i Lyonul, construit la început

la vrsarea Saonului în Ron, a fost înte-

meiat tot de un grup de greci cu filiaii în

Asia Mic. La acest nucleu, romanii au

adus. în anul 43 î.Hr., un grup de coloni

din Viemie, cetate gallo-roman situat la

aproximativ 35 km. spre sud. Astfel, s-a

constituit nucleul cetii Lyon, care a de-

venit unul dintre cele mai mari centre ale

Galiei i mai apoi ale Franei. Generalul

roman Marcus Vipsanius Agrippa (63

î.Hr. - 12 d.llr.) a construit drumuri,

deschizând Lyonul spre restul imperiului

roman. în anul 13 d. Hr., Lyonul ajunge

capitala Galiei. Este distrus de foc în anul

59 d.Hr., dar cetatea a fost reconstruit cu

rapiditate de ctre împratul Nero.

In ceea ce privete credina cretin,

aceasta pare a fi fost adus aici în mare

parte de grecii din Asia Mic. De aceea,

cele dou ceti pot fi considerate fiice

duhovniceti ale Bisericilor din Asia

Mic. C acest lucru a fost aa, este sufi-

cient s ne gândim la faptul c primul

episcop al Lyonului a fost Sf. Pothin,

trimis acolo de Sf. Policarp ctre mij-

locul secolului al II-lea. iar al doilea, Sf.

Irineu, a venit tot din prile Smyrnei.

Legturile strânse de familie sau rudenie,

dar i cele spirituale, dintre cetenii i
Bisericile celor dou ceti din Galia,

Massilia i Lyon, cu cele din Asia Mic,
Smyrna i Phocaea, au facilitat prezena

unui numr destul de mare de cretini

greci cretini asiatici, stârnind invidia i
suspiciunea gallo-romanilor pgâni. La

rândul lui, împratul roman Marc Au-

reliu nu îi vedea cu ochi buni pe cretinii

din Galia care refuzau s se închine îm-

pratului i pornete o aspr persecuie

împotriva lor în 177. Prigoana a fost

deosebit de aspr, mai ales la Lyon, unde

au suferit moarte martiric 48 de cretini.

Dintre acetia, jumtate au fost greci, iar

restul gallo-romani. Printre cei care au su-

ferit moarte martiric s-a aflat Sf. Polhui,

episcopul Lyonului. Despre aceast per-

secuie aflm din Scrisoarea comu-

nitilor din Vienne i Lyon adresat

cretinilor din Asia i Frigia, scris pro-

babil chiar de Sf. Irineu. Aceast scri-

soare este considerat de Ernest Renan

ca fiind "unul dintre cele mai extraor-

dinare documente pe care orice literatur

le-ar putea avea în posesie; este certifi-

catul de botez al cretinismului în Frana".

Ample paragrafe din aceast scrisoare s-au

pstrat în Istoria Bisericeasca a lui

Eusebiu (VI i urm.).
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Dac Sf. lrineu nu a fost trimis la Lyon

de ctre Sf. Policarp, atunci este posibil

ca el s fi rmas la Roma pentru a-i

desvâri studiile sub îndrumarea Sf.

iustin Martirul i Filosoful. Aici va fi

rmas pân în jurul anului 165, când Sf.

Justin va suferi moarte de martir, în urma

denunului fcut de filosofiil cinic Cres-

cens i bineîneles a refuzului su ferm

de a aduce sacrificii pgâne. Dezmem-

brarea colii prin moartea Sf. Justin l-ar

fi determinat s caute adpost în sânul

comunitii din Lyon, unde e posibil s fi

avut legturi de rudenie sau alte cu-

notine de familie sau prieteni.

Oricare ar Fi fost motivele venirii Sf.

lrineu la Lyon, prezena lui acolo nu a

fost una pasiv. Activitatea pe care a

desfaurat-o în sânul comunitii cretine

lyoneze a fost extrem de bogat i fruc-

tuoas, impunându-1 ca unul dintre cei

mai de seam membri ai ei. Aa se face

c, atunci când a izbucnit din nou contro-

versa montan ist, el va fi ales ca repre-

zentant al acestei comuniti i trimis la

Roma. Iar ca dovad a valorii sale, el

ducea cu sine o scrisoare de recomandare

ctre Elefteric (175-189), episcopul

Romei, din partea episcopului Pothin i a

comunitii din Lyon, în care era prezen-

tat "zelos urma al legmântului lui

Hristos" i "prezbiter în Biseric". Re-

venit la Lyon, lrineu descoper o comu-

uitate înspimântat i decimat. Intre

timp avusese loc persecuia cretinilor

din Lyon (177). Muli cretini au apos-

taziat pentru a scpa cu via. Dintre

acetia, o parte au fost reprimii în sânul

Bisericii.

Dup trecerea martiric la cele venice a

Sf. Pothin, la cârma Bisericii din Galia

vine Sf. lrineu, fiind numit episcop pro-

babil în anul 177 A.D. sau 178 A.D.

Prima lui grij va fi fost s întreasc

comunitatea cretin nu numai din Lyon,

ci din întreg teritoriul Galiei. In aceM

sens, el va trimite misionari care s pro-

povduiasc mesajul lui Hristos printre

galo-celi i greco-romanii pgâni din

Galia. ba mai mult. el însui s-a angajat

în aceast lucrare misionar.

Pe lâng grija fa de Biserica local, Sf.

lrineu a fost mereu preocupat de unitatea

întregii Biserici cretine de pretutindeni,

în anul 190. când la Roma era episcop

Victor*, primul scriitor de limb latin

pe scaunul Romei, izbucnete din nou

tensiunea legat de data srbtoririi

Patilor. Dac Anicet a izbutit s ajung

la înelegere cu Sf. Policarp în ceea ce

privete obiceiul Bisericilor din Asia

Mic de srbtorire a Patilor, Victor*

(189-198) a hotrât s intervin în for

i sâ impun practica Bisericii din Roma.

susinând c aceast srbtoare trebuie

inut numai Duminica. Policrat, epis-

copul din Efes, protesteaz, adresându-i

episcopului Romei o scrisoare lung în

care vorbete despre vechimea practicii

Bisericilor din Asia Mic i încheie,

zicând: 'Tei mai mari decât mine au zis:

Mai degrab trebuie s ne supunem lui

Dumnezeu decât omului". Protestul lui

Policrat l-a suprat pe Victor care exco-

munic Bisericile din Asia Mic i

încearc s conving toate celelalte Bi-

serici s rup comuniunea cu ele. Aceast

hotrâre stârnete nemulumirea celor-

lalte Biserici. Sf. lrineu va ine i el un

sinod local în Galia care hotrte c
duminica este ziua potrivit pentru sr-

btorirea Patilor, dar respinge decizia

luat de Victor ca fiind excesiv. Tot-

odat, el îi atrage atenia episcopului

Victorc nu se cuvine ca Bisericile s fie

sfâiate între ele din pricina pstrrii

unor obiceiuri mai vechi, argumentând

c nu exista uniformitate nici în ceea ce

privea observarea postului, in ce zi s
înceap i cât s dureze, dar nimeni nu a
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in cercai vreodat s excomunice pe cine-

va din pricina acestor deosebiri. în plus,

pentru a dovedi c o înelegere este posi-

bil, el relateaz întâlnirea dintre Sf.

Policarp i Anicet, eveniment reinut i
de Eusebiu.

Datorit atitudinii sale ferme în favoarea

unitii Bisericii lui Hristos, Sf. Irineu va

fi aclamat „flctor de pace", dup cum
ne informeaz Eusebiu, cci .,el a îndem-

nai i a negociat pentru a se realiza pacea

între Biserici".

Despre modul în care a trecui la cele

venice Sf. Irineu, istoriografia cretin

primara nu ne furnizeaz informaii. Se

crede totui c el s-a svârit suferind

moarte rnartiric în timpul persecuiei lui

Vptimiu Sever, la anul 202. Informaiile

în acest sens sunt mai târzii i ele ne sunt

date de Fericitul leronim* i Grigorie*

de Tours. De asemenea, nu se tie cu

exactitate nici locul unde a fost înmor-

mântat trupul Sf Irineu. Grigorie din

Tours este cel dintâi scriitor cretin care

menioneaz faptul c Sf. Irineu a fost

înmormântat în cripta bisericii Sf. loan

clin I.yon, sub altar, intre Sf Epipod i Sf.

Alexandru,

Sf- Irineu a scris în limba greac. Din

nefericire, nici una din principalele sale

lucrri care au supravieuit vitregiei tim-

pului, nu s-a pstrai în original, ci numai

în traduceri. Prima i cea mai important:

( 'amhaterea i nimicirea .tiinei cu nume
mincinos, s-a pstrat în traducere latin,

iar cea de a doua. Demonstraia propovâ-

duirii apostolice, în limba armean,

a. C 'nmbaferva i nimicirea tiinei cu nu-

me mincinos. îndeobte numit Adversus

Haereses (Contra ereziilor), a fost scris,

cu oarecare probabilitate. în jurul anului

190. la solicitarea unui prieten, dornic s
cunoasc cu exactitate sistemul gnostic

al lui Valentin i al lui Plolemeu. Scopul

lucrrii este prezentat de autor în chiar

titlul lucrrii, i anume, acela de a desco-

peri i rsturna sau distruge acea gnoz
sau cunoatere care, în mod mincinos sau

fals, se intituleaz gnoz sau cunoatere.

Aceast lucrare a Sf. Irineu deine un loc

de seam în istoria gîndirii cretine nu

irumai pentru ortodoxia ei, ci mai ales

pentru temele pe care Ie-a abordat. Rei-

nem aici faptul c el atest aproape întreg

canonul Sfintei Scripturi, menioneaz
numele a numeroase personaliti ale Bi-

sericii cretine, episcopi i scriitori bise-

riceti, printre care; primii 12 episcopi ai

Romei, i scriitori ca: Ignatie*, Poli-

carp*, Hernia*. Justin*, Papia*. Taian*

din ale cror scrieri s-a inspirat, fcând

totodat uz de textul Sfintei Scripturi ca

autoritate suprem, pavând drumul spre

teologia i literatura cretin patristic

ce va urma.

b. Cea de a doua lucrare ampl a Sf.

Irineu i care face obiectul prezentei cri
este Demonstrarea propovâduirii apos-

tolice. Pân în 1904, aceast lucrare era

cunoscuta doar dup titlul ei menionat

de istoricul bisericesc Eusebiu de Ce-

zareea în Istoria bisericeasc (V, 26),

când a fost descoperit de arhimandritul

Karapet Ter-Mekerttschian, într-un ma-

nuscris armean, pstrat în Biserica, Maica

lui Dumnezeu, din Erevan. Manuscrisul

respectiv cuprinde mai multe texte, pe

lâng Demonstrarea propovâduirii apos-

tolice, ca de exemplu: crile IV i V din

Adversus haereses a Sf. Irineu, un extras

dintr-o alt lucrare a Sf. Irineu: Despre

natura existenei omului; Comentarii

asupra unor rugciuni i imne ale Sf
Grigorie de Nazianz; Comentar asupra

unui fragment dintr-o scrisoare a Sf
Cirii din Alexandria ctre împratul

Teodosie; Un dialog intre Sf Vasile i
ereticul Apolinarie; întrebri i rspun-

suri asupra credinei de Sf Vasile i Sf
Grigorie de Nazianz: O scrisoare a var-
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tapetului Anemia asupra explicrii

numerelor etc.

c. Pe lâng aceste dou lucrri de seam,

au mai supravieuit informaii i despre

alte lucrri i scrisori aparinând Sf. Iri-

neti, din care s-au pstrat fragmente sau

au fost pierdute în întregime. Reinem,

spre informare, Despre cunoatere, men-

ionat de Eusebiu (Ist. bis. 5, 26); scriso-

rile adresate lui Florin, Despre monarhie

sau c Dumnezeu nu este autorul rului

(Eusebiu, op. cit, 5, 20, 4-8); Despre

ogdoad, adresat tot lui Florin (Eu-

sebiu, op.cit. r 5, 20, 2); Despre Schism,

adresat Iui Blastus, care, asemenea lui

Florinus, era înclinat spre a face tot felul

de inovaii (Eusebiu, op.cit.,5, 20, 1).

Mai amintim i scrisorile adresate lui

Victor, episcopul Romei. în problema

Pate lui sau a ereziei gnostice. In limba

siriac, s-a pstrat un fragment dintr-o

scrisoare în care Sf. Irineu îi atrage

atenia lui Victor, asupra faptului c în

Biserica lui circul multe scrieri gnostice

i c unele din ele au fost scrise de

Florinus, preot în Biserica cretin, îns

în acelai timp, iniiat în învturile

gnostice. Ceea ce îl fcea deosebit de

periculos pe Florinus, era calitatea lui de

preot. Ascunzând-se în spatele acestei

poziii pe care o deinea în Biseric, el

inducea în eroare pe muli dintre cei ce

ezitau sau nu cunoteau bine credina

cretin.

O abordare oricât de sumar a gândirii

teologice a Sf. Irineu trebuie s aib în

vedere faptul c el a aparinui la dou
lumi: una veche, greco-roman, i alta

nou, lumea cretin. Aceast aparte-

nen se va reflecta în modul specific de

a percepe i interpreta datul lumii vechi

i cel al lumii noi. evideniat prin acele

„principii care accentuau unitatea în di-

versitate i unitatea dintre cultura veche

i noua credin^", ceea ce a dus la

realizarea unei sinteze bine echilibrate

între spiritul religios i intelectual al anti-

chitii greco-romane i credina i prin-

cipiile doctrinare ale cretinismului.

Metoda hermeneutic folosit de el, i-a

dat posibilitatea plasrii cretinismului în

perspectiv istoric. Cci el a studiat

temeiurile religioase, filosofice, lingvis-

tice i politice ale cretinismului, în con-

textul unei analize istorice, dezvluind

existena unei relaii strânse între lumea

fizic i cea metafizic i recunoscând,

totodat, etape diferite, interdependente,

în dezvoltarea i evoluia revelaiei. El

percepe revelaia natural, pe care o

identific cu legea natural, ca fiind un

instrument deosebit de important în

lucrarea de auto-revelare a lui Dumnezeu

în istorie. Cu toate acestea, revelaia

svârit de Logos este punctul culmi-

nant al epifaniei lui Dumnezeu, devenind

astfel axiomatic pentru întreaga expe-

rien religioas a omenirii.

Sfanul Irineu este cunoscut în istoria

gândirii cretine mai ales pentru tratatul

su împotriva gnosticilor, reinut în lite-

ratura de specialitate sub denumirea de

Adversus haereses, adic Contra erezi-

ilor, în acest tratat avem cele mai exacte

informaii despre micrile eretice care.

în veacul al H-lea d. Hft, au pus în pri-

mejdie integritatea i unitatea emergentei

Biserici cretine. Sf. Irineu nu s-a mulu-

mit îns s rein numai informaii

despre aceste micri, ci a luat o atitudine

ferm împotriva învturilor propov-

duite de ele, aprând cu dârzenie ade-

vrul credinei transmis prin Scriptur i

tradiie. De aceea, antiteza pe care el o

urmrete, nu a fost cea dintre presu-

pusele tabere ale petrinilor i paulinilor

sugerat de Baur i de coala de la Tii-

bingen, ci între Adevrul credinei cre-

tine i neadevrul învturilor eretice

sau al falsei gnoze. Adevrul, spunea el.
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nu poate fi decât unul singur. Ereticii

propun îns mai multe învturi, pls-

muiri ale propriilor fantezii. Cum ar fi

posibil ca adevrul s rmân ascuns atât

timp Bisericii i s fie descoperit, ca doc-

trin tainic, numai unui grup restrâns de

indivizi? Spre deosebire de învturile
ereticilor. învtura Bisericii este accesi-

bil tuturor, educai i mai puin educai,

fr nici o deosebire, stând la dispoziia

tuturor celor care o caut cu asiduitate.

„Biserica, susine el, dei dispersat în

întreaga lume, pzete cu grij aceeai

credin ca i cum ar sllui într-o sin-

gur cas; ea crede aceste lucruri în

acelai chip, ca i cum ar avea un singur

suflet i o singur inim; la fel, ea le

propovdu ieste i le înva i le trans-

mite, ca i cum ar avea o singur gur,

Cuvântrile lumii sunt multe i diver-

gente, îns fora tradiiei noastre este una

i aceeai" (Ad. haer. L 10, 2.). Cci
„tradiia pe care apostolii au facut-o cu-

noscut, aa cum este ea în întreaga lu-

me, poate fi recunoscut în fiecare Bise-

ric de ctre toi cei ce doresc s
cunoasc adevrul" (Ad haer, II], 3, 1.).

Lumina care vine de la Dumnezeu nu

strlucete îns i pentru heretici,

deoarece ei L-au necinstit i L-au dis-

preuit (cf. Adversus haereses III, 24, 2).

Sf. Irineu abordeaz aici o problem înc
actual, i anume, a accesului la cu-

noaterea autentic a revelaiei. Nu orice

ins poate interpreta, dup voia inimii sau

a propriului interes, datul revelat scrip-

turistic. in cazul ivirii unor controverse.

Sf. Irineu atrage atenia c pentru rezol-

varea lor trebuie s recurgem la criterii

hemieneutice precise, unul dintre acestea

fiind tradiia apostolic oral care exist

chiar i la Bisericile din sânul popoarelor

barbare, în ale cror inimi Duhul a în-

scris, fr cerneal sau pergament, ade-

vrul mântuitor strvechi. Astfel. în timp

ce învtura autentic a Bisericii poate fi

urmrit prin succesiunea presbiterilor

pân la apostoli, sectele i doctrinele lor

au o origine târzie. înainte de Valentin nu

au existat ali valentinieni, nici mar-

cionii înainte de Marcion etc. Aceti

fondatori de secte au aprut mai târziu,

dup apostoli i dup episcopii crora ei

au încredinat Biserica. Spre deosebire

de fals-numita gnoz (pseiulanynws gno-

sis) a ereticilor, gnoza adevrat const

în învtura apostolilor i în pstrarea

învturii vechi a Bisericii în întreaga

lume.

Sf. Irineu evideniaz, pe de o parte, care

este adevrata gnoz sau învtur a

Bisericii i cine sunt posesorii i trans-

mitorii autentici ai acestei învturi,

pe de alt parte, Adevrata gnoz este

cea care au fost propovduit de apostoli

i consemnat de ucenicii lor i de

urmaii acestora. Este gnoza transmis

de 'btrâni' (xpsofivrepoi sau npea^v-

rat), adic de capii Bisericilor apostolice

care se aflau în legtur direct cu apos-

tolii sau cu ucenicii lor. Acetia sunt

garanii i transmitorii învturii au-

tentice. Dup cum Papias a consemnat

tradiiile "ucenicilor Domnului", tot aa
i el, Irineu, face acelai lucru în cazul

ucenicilor direci sau imediai ai acesto-

ra, cum au fost Papias sau Policarp etc.

Urmând exemplul lui Hegesip, care a

urmrit succesiunea celor care au pstorit

Biserica înc din timpul apostolilor, Sf.

Irineu, în opoziie cu învturile gnos-

tice, apeleaz nu numai la învtura
strveche pstrat în Bisericile înteme-

iate de ctre apostoli, ca Roma, Smyrna

sau Efes ele, dar i la lista celor care le-au

pstorit începând cu perioada apostolic.

Cci în viziunea sa, reprezentanii tra-

diiei apostolice autentice a Bisericii sunt

episcopii, ca succesori i pzitori sau

iconomi ai învturilor lor. Ca succesori
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ai apostolilor episcopii reprezint garan-

tul unitii Bisericii i al pstrrii învâ-

turii ei, deoarece episcopatul este legtu-

ra extern a unitii Bisericii de pretutin-

deni.

O clarificare terminologic se impune.

Sfe Irineu, împreun cu Terul lian*, Cle-

ment*, lpolit* i alii, folosete titlurile

oficiale irp£afii)t£po\ i imaxonoi pen-

tru a desemna alternativ aceleai per-

soane. Reinem totui c presbyteroi

sunt, în primul rând, 'Btrmi\ adic, 'cei

din vechime' sau Prinii care reprezint

legtura imediat a Bisericii primare cu

epoca apostolic. Mai apoi, aceast de-

numire sau titlu a fost transferat capilor

sau efilor de mai târziu ai Bisericii, în

msura în care. atlându-se în succesiune

apostolic, au fost transmitori credin-

cioi ai învturii ce Ie-a fost încre-

dinat. Adevrata succesiune apostolic

neîntrerupt i praecomum ecclesiae le

sunt atribuite acelorai persoane sub de-

numirea de presbyteroi sau de episcopoi

(III. 3, 2). Cu alte cuvinte, 'successio

episcopala era atribuit 'presbiterilor'

{presbyteroi (IV, 26, 2.), iar prin presbi-

teri nu se înelegea orice cleric obinuit,

ci capii de Biserici. în special ai Bise-

ricilor întemeiate de ctre apostoli, iar

acetia erau episcopi. în acest sens, epis-

copii nu sunt simpli deintori ai unui

oficiu dat lor prin alegere comunitar, a

cror funcie era s conduc doar comu-

nitatea în rugciune, ci un oficiu care

aparine întregii Biserici. în care ei au

fost rânduii de ctre apostoli, având deci

datoria de a fi pzitorii unitii de înv-
tur a Bisericii, ceea ce reprezint de fapt

continuarea funciei învtoreti aposto-

lice. De aceea, episcopul este cel ce re-

prezint întreaga Biseric i nu o comu-

nitate local anume, ideea catolicitii

sau sobornicilii Bisericii decurgând din

oficiul episcopal. în episcop. Biserica se

manifest ca unitate organic. Dup cum

la început apostolii au fost 'ecclesia re-

praesentativa", la fel, i episcopii, ca suc-

cesori direci ai apostolilor, dein acest rol.

Semnificaia oficiului episcopal ine.

deci, de succesiunea apostolic i din

aceast pricin, certitudinea adevratei

tradiii ine de legtura dini re apostoli i

episcopi. Iar mrturia acestei certitudini

este propovduirea unitar a învturii

cretine în întreaga lume în consens de

ctre toate Bisericile apostolice.

Dar i ereticii. în spe ereticii gnostici,

apelau la tradiia apostolic. Irineu ne

spune c ori de câte ori încerci s le

dovedeti greeala, fcând apel la Biblie,

ei acuzau Biblia de greeal sau declarau

c interpretarea dat era greit. Ade-

vrul, susineau ei. oarecum în acelai

ion cu sectele contemporane nou. poate

fi afirmat doar de cei ce tiu care este

tradiia adevrat. Aici gnosticii se întâl-

neau cu Sf. Irineu care susinea i el c
doar atunci putem înelege Scripturile

când suntem dominai i îndrumai de

tradiia adevrat. Dar. spre deosebire de

gnostici, care apelau la aa numita doc-

trin secret apostolic, dar i la tradiii

religioase altele decât iudaic i cretin.

Sf. Irineu se strduiete s descopere

tradiia adevrat în mrturisirea bap-

tismal a întregii Biserici, care accentua

credina într-un "singur Dumnezeu. Tat

Atotputernic, creator al cerului i al p-

mântului' i în 'Unul Domn lisus Mns-

tos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat

pentru a noastr mântuire'. Aceasta este

deci norma de credin (reaveov tjjc

âAîjTEiag sau Regala jidei) care se

regsete în acele Biserici ce dein succe-

siunea oficiului apostolic, adic, episco-

patul. Biserica fiind 'vistieria' în care

apostolii au depozitat întreg adevrul, iar

cei ce fgduiesc orice alt cale spre via-

a venic, în afar de Biseric, sunt hoi
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i pungai. Ca visterie a adevrului apos-

tolic. Biserica nu deine doar charLsma
verif<t(rs. ci i darurile profeiei i al

svâririi de minuni, fiindc Duhul Sfânt

este i lucreaz în Biseric. în viziunea

M Irineu acest lucru este deosebit de

important, deoarece, în virtutea acestor

daruri. Biserica este garantul adevrului

i al mântuirii omului, Pentru el, cei ce

pretind c Duhul Sfânt lucreaz numai
pentru secta sau gruparea lor i nu în

Biseric, sunt 'oameni care dau natere
la schisme, goi de adevrata dragoste a

lui Dumnezeu, cutând propriul avantaj

mai degrab decât unitatea Bisericii,

rnind i sfâiind, pentru motive josnice,

marele i slvitul trup al lui Hristos i în

msura în care le st în putin s îl dis-

trug, vorbind despre pace, îns svâr-
ind acte de rzboi, cu adevrat umblând
dup fleacuri i cu minciuni gogonate.

Cci nici o reform pe care ei ar putea s
o realizeze, nu ar contrabalansa relele

produse de schisma lor (IV, 33. 7).

Reinem de aici c Sf. Irineu ddea
importan deosebit unitii Bisericii,

hazându-se pe presupunerea c Biserica,

fiind singura visterie a adevrului divin,

este i singurul garant demn de luat în

seam al mântuirii omului. Pentru el. Bi-

serica este paradisul pmântesc din ai

crui copaci putem s mâncm cu toii,

pe când ereziile posed doar copacul in-

icr/js al cunoaterii, ale crui roade sunt

aductoare de moarte. Singure jertfele

Bisericii, rugciunile Bisericii i lucrrile

Bisericii sunt sfinte, cci credina Bise-

ricii este singura credin care este ade-

vrat i mântuitoare (înelegem aici prin

credin învtura i practica sacramen-

tal a Bisericii în totalitate ei), iar cretin

adevrat este cel care se conformeaz cu

instituiile i normele Bisericii.

Atitudinea pe care Sf. Irineu o are fa de

cei care propovduiau o doctrin alta

decât cea a Bisericii este deosebit de
clar. El nu admite accesul la adevrul
divin în afara tradiiei Bisericii, singura

depozitar a adevrului divin revelat,

prin urmare, i singura învtoare auten-

tic a acestui adevr, propovduirea
acestui adevr fiind vzut în contextul

lucrrii generate sfinitoare a ei; toate

acestea datorit legturii care exist între

Duhul Sfânt i Biseric. Pentru Sf. Iri-

neu, Duhul Sfânt este scala ascensionis

cui Deam. la care particip toi credin-

cioii, totui îndrumarea Bisericii de

ctre Duhul Stm este mediat de apos-

toli, profei i învtori, iar toi cei ce

doresc s fie sub îndrumarea Duhului

trebuie s vin la Biseric: 'cci acolo

unde este Biserica, acolo este Duhul lui

Dumnezeu, iar.acolo unde este Duhul lui

Dumnezeu, acolo este Biserica i tot ha-

rul - Duhul, ba mai mult, acolo este ade-

vrul'

.

Polemica dus de Sf. Irineu nu a avut

doar un caracter circumstanial, ci, aa
cum spunea istoricul dogmelor cretine

de origine german Adolf Harnaek, a

contribuit la fixarea normelor apostolice

ale Bisericii catolice (n.t. înelegem prin

Biserica catolic, la fel ca Harnaek,

Biserica cretin universal a primelor

veacuri i nu catolicismul actual), pu-

nând temeliile unui sistem doctrinar cre-

tin incipient, ceea ce a fcut s fie în-

deobte aclamat ca 'întemeietor al teolo-

giei cretine'. In scrierile sale, el a îmbi-

nat teologia apologetic i polemic cu

revizuirea teologic a mrturisirii de

credin ocazionat de botez, preluând

din Vechiul i din Noul Testament mate-

rialul necesar care îi ddea posibilitatea

dovedirii i autentificrii învturii sale

filosofice i teologice. In centrul gândirii

sale, care se conforma tradiiei Bisericii

din vremea sa, el va plasa Adevrul mân-
tuirii realizat de Hristos, strduindu-se
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s articuleze i speranele eshatologice

ale cretinismului primar.

Temele doctrinare abordate de Sf. Irineu

au o anvergur deosebit i privesc filo-

sofia i teologia, antropologia, hamar-

tologia, cosmologia i alte aspecte doc-

trinare de mai mic importan. în

aceast ordine de idei, el sesizeaz, cu

deosebit perspicacitate, c 'mesajul

cretin este indisolubil legat de istoria

mântuirii i c opera de rscumprare i

istoric este situat în centrul unei linii ce

merge de la Vechiul Testament la Hristos'.

Viziunea global pe care o articuleaz

era necesar, deoarece sectele i ereziile

vremii, gnostice, docetice sau de alt na-

tur, distorsionai aproape flecare aspect

doctrinar cretin. De exemplu, gnosticii

propuneau o iconomie a mântuirii ce

inea de o orânduire prestabilit, iar în

aceast orânduire, trupul uman nu îi

regsea locul, ceea ce fcea ca omul s
nu mai fie în totalitatea lui ontologic,

trup i suflet obiect al mântuirii. în plus,

aceiai gnostici respingeau Vechiul Tes-

tament înlocuind firul revelaiei divine

cu elemente de filosofie i mitologie pre-

luate din diverse contexte religioase

extra vechitestamentare, cum ar fi filo-

sofia i mitologia greac, mitologia

egiptean sau din alte sisteme religioase

orientale, falsificând, în acest mod, ceea

ce învtura cretin avea de spus

despre divinitate, despre cosmos i om,

dar i despre cele viitoare, adic, despre

timpurile eshatologice. Era deci nevoie

de o clarificare, de o sistematizare i mai

ales de o punere în perspectiv ontic-

temporal a lucrrii de mântuire realizat

de Domnul nostru lisus Hristos prin în-

truparea, prin patimile, prin moartea i

prin învierea Sa. Sf. Irineu duce acest

lucru la bun sfârit, nu doar cu miestria

unui excelent gânditor, ci mai ales cu

perspicacitatea i ptrunderea celui care

a trit, fr mijlocire, adevrul cretin în

dimensiunea Iui istoric i, mai presus de

toate, în dimensiunea lui mistic. Aceste

dou dimensiuni, istoric i mistic, con-

stituie coordonatele de baz ale modului

în care Sf. Irineu a articulat credina

cretin. Departe îns de a realiza un sis-

tem, în sens filosofic, el ordoneaz, prin

coerena unei logici necesare oricrei

doctrine ce se vrea a fi inteligibil, în-

treaga istorie a descoperirii de ctre Dum-

nezeu a voii Sale fa de oameni, pentru

a ajunge, apoteotic, la actul întruprii

Fiului lui Dumnezeu, ca suprem desco-

perire sau revelare divin în favoarea

omului i la consecina direct a Întru-

prii, îndumnezeirea omului. De aceea.

el vede Vechiul i Noul Testament ca o

unitate cronologic, sub a crui obldire,

sau mai degrab ca parte integrant a

desfurrii istoric-spaiale a lucrrii re-

velatoare a lui Dumnezeu în istorie, are

loc lucrarea de mântuire sau restaurare a

omului, având mereu în perspectiv con-

secinele i implicaiile ontologice i va-

lorice ale acestei lucrri. Din aceast pri-

cin topos-\x\ în care a avut i are loc Lu-

crarea de mântuire a omului, adic Bise-

rica, capt valene deosebite i în con-

textul cunoaterii necesare asumrii de

ctre om a lucrrii divine de rscum-

prare. Aa se face c el se va strdui s
interpreteze Vechiul Testament potrivit

normei de credin a Bisericii (regula

fklei Ecclesiae). Cele mai diverse texte

"din cartea Facerii sunt expuse în optic

cretin, fora denaturarea sensului lor

religios sau istoric, insistând asupra pri-

melor trei capitole care se relev a fi de o

importan capital pentru doctrina de-

spre mântuire. Dac în Adversus haere-

ses, textele pe care le alege sunt menite

s dea un rspuns gnosticilor, în De-

monstrarea propovduirii apostolice,

avem de a face cu o punere în perspec-
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tiv scripturistic a învturii cretine,

aa cum ea reiese sau decurge natural din

sensurile reale ale textelor biblice. Cci
Demonstrarea nu este un tratat apolo-

getic sau polemic, ci mai degrab o

expunere argumentativ a doctrinei

cretine pe înelesul tuturor.

Prin urmare, dimensiunea istoric a

gîndirii Sf. Irineu trebuie vzut în per-

spectiva relaiei pe care teologia Bisericii

o avea cu gândirea iudaic din care

aceasta a izvorât, pe de o parte, dar i cu

gândirea pgân pe care a cutat s o

converteasc, pe de alt parte. Deoarece

'atunci când Biserica a mrturisit ceea ce

a crezut i a învat, ea a tcut acest lucru

ca rspuns la atacurile dinluntru i din

afar la adresa micrii cretine'. In alt

ordine de idei, ansamblul istoric în care

Biserica cretin s-a nscut i s-a dez-

voltat este determinai, într-o oarecare

msur, i de contextul ideologic, social

i spiritual existent la acea dat. Sf. Iri-

neu a inut cont de acest context, folosin-

du-i totodat valenele, dar i speculând

slbiciunile, neajunsurile i bineîneles

inconsecvenele, fie c era vorba de ma-

tricea iudaic în care Biserica s-a plm-
dit, fie c angaja lumea pgân ca lerra

missionis. Adversus haereses rmâne cel

mai elocvent exemplu în acest sens.

Abilitatea gânditorului care a tiut s dis-

cearn substana adevrului în puzderia

de ideologii i elemente mitologice» a

fost dublat, în cazul Sf. Irineu, i de cer-

titudinea credinei întemeiat nu numai

pe mrturii istorice directe i pe trans-

miterea unei învturi cu certe valene

universale, ci mai ales de experiena unei

triri personale a adevrului cretin; de

unde dimensiunea mistic a gândirii sale.

Cci numai o persoan care a trit ade-

vrul cretin ca experien ultim a co-

muniunii cu Dumnezeu, ar putea s
afirme, aa cum a fcut Sf. Irineu, c:

'esena vieii este participarea în Dum-
nezeu"; c 'a participa în Dumnezeu este

a-L cunoate pe Dumnezeu i a te bucu-

ra de buntatea Lui' i c 'oamenii II vor

vedea pe Dumnezeu pentru ca s poat

tri, fiind fcui nemuritori prin vederea

i participarea chiar în Dumnezeu', sau

c 'zestrea noastr permanent i stator-

nic este s putem participa la natura di-

vin, fiind ridicai deasupra tuturor lu-

crurilor care exist'. Numai o persoan

care a trit intimitatea comuniunii cu

Dumnezeu ar putea vedea i concepe

mântuirea omului ca 'participare în Dum-

nezeu', ceea ce implic o transformare a

naturii umane în asemnarea celei divi-

ne, a ceea ce este muritor în nemuritor;

nemurirea fiind calitatea deosebitoare a

dumnezeirii, natura uman participând în

Dumnezeu, devine nemuritoare.

Este adevrat c ideea unirii omului cu

divinitatea o regsim în diverse structuri

religioase orientale de tip panteist sau

panenhenic. în cultele de mistere, pre-

cum i în unele coli filosofice greceti.

în aceste contexte, unirea cu Divinitatea

este vzut îns ca o absorbie i anihi-

lare absolut a sufletului uman în divini-

tate, ca o identificare ontologic ce re-

zult în pierderea identitii persoanei

umane.

Pentru Sf. Irineu, lucrurile stau cu totul

diferit. Unirea cu Dumnezeu sau partici-

parea la natura divin nu reprezint nici

pe departe pierderea calitilor indivi-

duale, ci ridicarea lor la un statut onto-

logic, postulat la crearea omului, i defi-

nit ca asemnare cu Dumnezeu. Aceasta

înseamn c participarea în Dumnezeu

nu poate fi luat ca identitate de fiin, ci

doar ca o cretere, o maturizare a chipu-

lui divin din om, în funcie de arhetipul

absolut care este Dumnezeu. De altfel, el

vede aceast perspectiv ontologic a

mântuirii prin îndumnezeirea fpturii
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umane prin participare în Dumnezeu ca

fiind consecina lucrrii rscumprtoare
svârit de Domnul nostru lisus Hristos.

Logosul divin: 'Verbum Dei, Jesu(s)

Christu(s) Dominu(s) Nost(er) ... propter

immensam suam diiectionem factus est

quod summus nos uti nos perficeret esse

cjuod est ipse\

Fr îndoial, în actul întruprii rezid

cheia înelegerii învturii cretine.

Domnul nostru lisus Hrisios nu s-a întru-

pat într-un gest gratuit fa de oameni, ci

cu un scop anume, iar scopul a fost "uti

nos perficeret esse quod est ipse\ De
unde actul de îndumnezeire a omului ca

lucrare divin în om i nicidecum ca pos-

tulare a unei identiti ontologice ca dat

structural. Dac în religiile panteiste.

omul este identic cu divinitatea, iar sco-

pul lui este de a-i redescoperi propria

esen divin. în cretinism, relaia între

Dumnezeu i om este vzut în perspec-

tiva unei tensiuni de colaborare sau con-

lucrare, 'Dumnezeu, spune Sf. Irineu. l-a

fcut pe om liber, cu putere proprie, ala-

iuri de o voin proprie, pentru ca în mod
voit i nu sub constrângerea lui Dum-
nezeu s împlineasc voina divin'. Este

vorba de o sinergie teantropic vital rea-

lizrii plenare a destinului pentru care

omul a fost creat: de a fiina întru asem-
nare cu Dumnezeu. Pentru realizarea

unei astfel de fiinri, sau pentru asuma-

rea asemnrii, omului îi era necesar, pe

de o parte, cunoaterea acestei asem-
nri, iar pe de alt parte, avea nevoie de

instrumentul care s-i faciliteze acce-

derea la acest statut ontic. In ambele ca-

zuri, erau necesare atât descoperirea, cât

i lucrarea divin, cci ca fptur creat

omul nu putea accede la ceea ce esie

necreat i venic. Aceast descoperire i
lucrare au fost svârite de lisus I Iristos,

care
;

a devenit mijlocitor între Dum-
nezeu i om i a adus la prietenie ceie

dou pri i la înelegere, prin înrudirea

lui cu ele. Hristos. theantropos. l-a pre-

zentat pe om lui Dumnezeu i L-a lacul

cunoscut omului pe Dumnezeu*. De aici

necesitatea imperioas a întruprii Dom-
nului nostru lisus Hristos, pe care o

motiveaz astfel:

•Aadar El (n. t, lisus Hristos) l-a unit pe

om cu Dumnezeu i a svârit împcarea

i comuniunea între Dumnezeu i om.

pentru c nu am fi putut primi legal. în

nici un alt mod, participarea la nestric-

ciune, dac nu ar fi venit El la noi. Cci
dac nestricciunea ar fi rmas invizibilei

i imperceptibil, nu ne-ar fi adus nici un

beneficiu. Acum prin întrupare s-a tcut

vizibil, pentru ca s putem primi pr-
tia acestei nestricciuni (n.t. s deve-

nim prtai ai nemuririi). i pentru c în

Adam întâiul creat am fost cu toii înc-

tuai i dai morii prin nesupunerea lui.

a fost necesar ca moartea s fie sfrâmat
prin supunerea celui ce s-a fcut om pen-

tru noi. Deoarece moartea a stpânit

peste trup. a fost necesar i potrivit ca

prin mijlocirea trupului s fie zdrobit,

iar omul eliberat de sub stpânirea ei.

Astfel Cuvântul s-a fcut trup. pentru ca

prin trup, prin care pcatul a dobândit

putere, slluire i domnie, moartea s
fie sfrâmat i s nu mai existe în noi.

Din aceast pricin Domnul nostru a luai

trup identic cu cel al primului om creat,

ca s i se împotriveasc, jertfit fiind pen-

tru strmoi, iar prin Adam s îl cu-

cereasc pe cel ce ne-a lovit prin Adam
(IV, 33,4)'. In alt ordine de idei. cel ce

urma s svâreasc medierea între Dum-
nezeu i om în vederea realizrii unirii

lor, trebuia s aparin în egal msur
celor dou pri, fiindc pentru a putea

inlr-adevr s II cunoatem pe Dum-
nezeu i s intrm în comuniune cu Lo-

gosul divin, învtorul nostru era nece-

sar s se fi înomenit. deoarece avem ne-
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voie de un învtor pe care s îl putem

vedea cu ochii notri omeneti i a crui

voce s o putem auzi, pentru a putea

urni a faptele Sale i s împlinim cuvin-

tele Sale. Ceea ce Sf. Irineu afirm în

mod explicit, este c 'pentru ca omul s
se ridice la Dumnezeu, este necesar ca

Dumnezeu s se coboare la om'. Ridi-

carea omului la Dumnezeu i coborârea

lui Dumnezeu la om au fost lucrri s-
vârite de Hristos prin întruparea Sa.

Hristos construiete în acest fel un arc

meta- dar i temporal, care permite rostul

fiinrii în comuniune a ornuJui cu Dum-
nezeu. Iar pentru a include în aceast

lucrare întreaga omenire, dând eficaci-

tate universal consecinelor întruprii

Sale, EI rezum sau recapituleaz în Sine

tot ceea ce a aparinut la origine esenei

i destinului ultim al omului. Aadar, cel

de al doilea Adam, venit la plinirea vre-

mii, îl va asuma pe întâiul Adam. ducând

astfel creaia original a lui Dumnezeu

spre inta care i-a fost hrzit de El.

Recapitularea (vaK£(palaicooig) tutu-

ror în Hristos angajeaz necesitatea tre-

cerii Sale prin toate etapele vieii umane
obinuite, sfinind i imprimând fiecruia

propria Lui asemnare. Ba mai mult. a

fost necesar ca El s vin la plinirea vre-

mii, pentru a-i duce pe toi cei care dintru

început au ndjduit în El la viaa ve-
nic, în comuniune cu Dumnezeu. Dup
cum Hristos a fost dinainte furit în

Adam. tot la fel destinul lui Adam s-a

împlinit în Hristos. Iar Duhul lui Dum-
nezeu s-a pogorât asupra Fiului lui Dum-
nezeu întrupat, pentru a-i tauri lca în

natura Lui uman i în acest fel omul s
se obinuiasc a-L primi pe Dumnezeu în

sine. iar Dumnezeu s se slluiasc în

om.

Doctrina despre recapitularea (recapitu-

laiio-?vaK£<paXoci(QGiQ) neamului ome-
nesc in Hristos merge mân în mân, în

gândirea Sf Irineu. cu o alt dimensiune

a actului de rscumprare, i anume, bi-

ruina asupra pcatului i eliberarea celor

ce se afl în robia pcatului din puterea

celui ru prin supunere fa de Hristos.

Biruina asupra pcatului i eliberarea

din robia pcatului erau lucrri necesare

premergtoare actului de unire a omului,

astfel eliberat i restaurat cu Dumnezeu.

Cci dac acest lucru nu ar fi fost înfp-

tuit, atunci Dumnezeu ar fi fost învins,

iar omul ar fi rmas pe mai departe rob al

pcatului, al celui ru i al morii. Prin

lucrarea Sa, cel de al doilea Adam, adic

Hristos, l-a învins pe cel care prin false

promisiuni i-a oferit omului asemnarea
cu Dumnezeu, înrobindu-l. în timp ce

omul a fost eliberat. Prin urmare, ceea ce

a fost distrus prin neascultarea unui sin-

gur om. a fost reparat prin ascultarea

unui singur om. Primul Adam a fost itu-

tium morientium, cel de al doilea Adam,
initlum viventium, iar acesta trebuia s
fie Dumnezeu i om, nimic mai puin,

pentru a deveni mântuitor, adic, des-
vâritorul omenirii. Cci numai cel care a

fost El însui om ar fi putut s-l învin-

g pe dumanul omului i s îl lege pe
II

cel ce l-a legat pe om. In acest fel, este

determinat i justeea acestei biruine.

Pe de alt parte, pentru ca mântuirea s
fie sigur i stabil, era necesar ca actul

de rscumprare s fie împlinit de

Dumnezeu.

Hristos a trebuit s fie cu adevrat om.

pentru a fi ispitit cu adevrat ca om; tre-

buia s se nasc din femeie, pentru a eli-

bera pe cei ce prin femeie au fost pui

sub puterea diavolului, i s triasc i s
sufere cu adevrat ca om, pentru ca s
lupte i s fie biruitor ca om. în plus. El

trebuia s fie Logosul pentru a fi prea-

mrit, pentru ca fiind Cel Puternic s-l

înving pe vrjmaul în a crui putere se

afla întregul neam omenesc i pentru ca
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omul s afle c a dobândit nemurirea nu

prin sine, ci numai prin milostivirea lui

Dumnezeu. Prin urmare 'recapitularea

omenirii în Hristos const nu numai în

împlinirea destinului lui originar de ctre

începtorul noii omeniri, dar i în luarea

asupra Sa i în ducerea la victoria final,

la sfâritul timpului, a conflictului care a

fcut, la început, ca omul s cad i s fie

învins. Biruina lui Dumnezeu întrupat

este biruina omului, în msura în care

întreaga omenire este rezumat sau reca-

pitulat în Hristos'.

Dar nu numai omul este obiectul întru-

prii. Sf. Irîneu sugereaz o dimensiune

net cosmic a întruprii Fiului lui Dum-
nezeu, când zice: 'Toate lucrurile au ve-

nit la fiin prin mâna Fiului, iar la pli-

nirea vremii, pentru a strânge toate la un

loc i pentru a rezuma toate lucrurile. El

a voit s se fac om printre oameni, vizi-

bil i palpabil, pentru ca s distrug

moartea i s restabileasc viaa i împ-
carea desvârit între Dumnezeu i om."

Chiar dac relaia între Dumnezeu i om
ocup un prim loc in actul întruprii,

restabilirea ei la starea de comuniune mv
implicai i pentru întreaga creaie i
aceasta datorit faptului c cel ce svâr-

ete lucrarea de mântuire i rscum-
prare, este totodat i cel ce a creat

totul. In acest fel. lucrarea de mântuire

pare a fi o extensiune a lucrrii de creare,

în sensul repunerii lumii create în fgaul
natural care s o duc la scopul ce i-a fost

orânduit. De aici implicaiile teologice

ale întregii creaii pentru viaa i des-

vârirea omului, datoriile pe care omul le

are fa de lume ca creaie a lui Dum-
nezeu i bineîneles fa de propriii

semeni.

îndumnezeirea omului în viziunea Sf.

Irineu îmbrieaz concepia ioaneic

despre Logos ca principiu al vieii; natu-

ra uman fiind fcut nemuritoare, adic

îndumnezeit, prin legtura intim dintre

ca i natura divin a Cuvântului efectua-

t prin întrupare. De aceea, pentru Sf.

Irineu Întruparea nu este doar un simplu

fapt istoric, ci devine temeiul destinului

venic, divin al omului. Doar prin întru-

parea lui Dumnezeu ca om, omul i-a

putut atinge inta ce i-a fost preorânduit,

în pretiina lui Dumnezeu, la creaie.

Desvârirea umanitii în Hristos repre-

zint în acelai timp realizarea adevratei

idei a umanitii - Logosul asumându-i

natura uman, pentru ca apoi s-i asu-

me i omul {seme iposiwi homini el

hammem sibiimt ipsi asimilans). Voca-

bularul ales de Sf. Irineu în acest context

este precis i echilibrat, pentru a nu cdea
în greeala pe care o fceau pgânii i
ereticii gnostici, care anulau grania din-

tre Dumnezeu i om. El vorbete despre

„participarea omului la slava lui Dum-
nezeu" {pariicîpare gloriae Dei), de ata-

are la Dumnezeu sau de aderare la

Dumnezeu. Postulatele ontologice date

de Dumnezeu omului la creare, chipul i
asemnarea, se regsesc în planul raio-

nalitii existenei omului. Prin natura sa.

prin sufletul su nemuritor, omul este

chip al lui Dumnezeu. Asemnarea, pe

care i Adam a posedat-o, fr îndoial

potenial, prin actul voluntar al buntii
lui Dumnezeu, reine destinul omului, iar

realizarea ei este efectuat de Duhul

Sfânt.

Restabilirea postulatelor ontologice ale

omului, imago Dei i similitudo Dei\ i
împlinirea lor prin întruparea lui Hristos,

tac posibil mântuirea omului. Fiecare

om are nevoie de mântuire i se poate

mântui.

Mântuirea este posibil deoarece a fost

efectuat de însui Fiul lui Dumnezeu
care 1-a eliberat pe om de sclavia celui

ru. a pcatului i a morii; Hristos rezu-

mând in Sine întreg neamul omenesc.
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Realizarea mântuirii este svârit îns
de Duhul Sfânt în lisus Hristos i în Bise-

ric, prin tainele ei; 'taina {sacramen-

turn) fiind apogeul recapitulrii creaiei

în Hristos'. Dac prin botez omul este

renscut în Dumnezeu, primind harul

divin spre mântuire, arhetipul acestei tai-

ne fiind arca lui Noe, prin Sfânta Eu-

haristie, mai exact prin împrtirea cu

Trupul i Sângele Domnului, trupurile

noastre pmânteti particip la nemurire;

'Cci aa cum pâinea cea din pmânt
care primete invocarea lui Dumnezeu,

nu mai este pâine obinuit, ci Euharistie

compus din dou lucruri, unul pmân-
tesc i altul ceresc, tot la fel i trupurile

noastre, împrtindu-se din Euharistie,

nu mai sunt supuse putreziciunii, având

ndejdea învierii venice'.

Dac ar fi s definim în ansamblul ei

gândirea Sf. Irineu, ar trebui s spunem

c ea nu este altceva decât o teologie a
participrii omului la viaa divin.

Aceast participare a fost fcut posibil

prin actul întruprii Logosului: 'dac Lo-

gosul s-a fcut om, aceasta este pentru ca

oamenii s poat deveni dumnezei',

încercând s explice aceast participare a

omului la viaa divin. V.Lossky suge-

reaz c 'ea este cel mai bine exprimat

prin conceptul de lumin." Cci, în

cuvintele Sfanului Irineu, ^a vedea lumi-

na înseamn a fi în lumin i a participa

la strlucirea ei; în acelai mod, a-L

vedea pe Dumnezeu înseamn a fi în El

i a participa la mreia Lui dttoare de

via. Prin urmare cei care II vd pe

Dumnezeu particip la via'.

Efectul participrii la viaa divin nu este

îns limitat în timp i spaiu. El se ex-

tinde dincolo, în venicie, fiind 'un pro-

gres infinit în om i o artare crescând a

lui Dumnezeu' sau, în cuvintele Sf. Iri-

neu, *Chiar i în lumea ce va s vin.

Dumnezeu va trebui s îndrume mereu.

iar omul s învee întotdeauna de la

Dumnezeu. 1

Chiar dac Sf. Irineu nu

folosete el însui expresia, este vorba

aici de o pedagogie eshatologic care se

identific în esen cu procesul de în-

dumnezeire. De acest lucru Sf. Irineu a

fost contient atunci când a proiectat în-

treaga lucrare mântuitoare svârit de

Mântuitorul nostru lisus Hristos în pers-

pectiv eshatologic. Din aceast pri-

cin, nu este de mic importan preocu-

parea pe care el o are fa de problema

celei de a doua veniri a Mântuitorului,

adic, a evenimentului eshatologic a

crui svârire era considerat în vremea

sa ca fiind iminent. Aceast pedagogie

eshatologic era conceput de el în strân-

s legtur cu activitatea pe pmânt a

Domnului nostru lisus Hristos, ca o con-

tinuare sau mai degrab ca un dezno-

dmânt apoteotic, materializat, potrivit

Apocalipsei. prin realizarea în plan onto-

logic a existenei unui pmânt nou i a

unui cer nou (21, 1), când 'cei drepi vor

domni pe pmânt, crescând în vederea

Domnului i în acest mod se vor obinui

s primeasc slava lui Dumnezeu Tatl.'

Dac analizm cu atenie cele afirmate

de Sf. Irineu în acest context, vom obser-

va c nu determinarea hiiiast are impor-

tan, ci mai degrab consecinele eveni-

mentului eshatologic, asupra crora el se

concentreaz. în centrul acestui eveni-

ment regsim, ca pivot central, învierea

morilor, act caracterizat de marele

patrolog român, loan Gh. Coman, ca

fiind un 'articol de credin fundamental

pentru cretinii din epoca respectiv'.

Este adevrat c în viziunea Sf. Irineu

învierea din mori a celor drepi, care

urmeaz celei de a doua veniri a Dom-
nului, deschide perspectiva domniei

acestora: drepii vor primi motenirea f-

gduit de ctre Dumnezeu, prinilor lor,

i vor domni peste aceast motenire.
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Aceast domnie, aa cum sugeram, nu

angajeaz simpla 'stpânire' sau "dom-

nie' a celor drepi peste cei nedrepi, ci

prem menta ontologic i axiologic a

celor drepi, pentru care va fi deschis

perspectiva fiinrii întru Dumnezeu, a

îndumnezeirii dup har. De aceea, nu

este vorba aici despre o domnie în sensul

propriu-zis al cuvântului, ci de punerea

creaiei pe fgaul adevratei ei fiinri,

ceea ce înseamn 'începutul neslricciu-

nii, o domnie în rstimpul creia cei

vrednici se vor obinui puin câte puin

s-L cunoasc pe Dumnezeu' i 'vor

crete în vederea Domnului i în acest

mod se vor obinui s primeasc slava lui

Dumnezeu Tatl.'

Cea de a doua venire sau parusia Dom-
nului nostru lisus Hristos aduce cu sine

înnoirea tuturor lucrurilor, dup cum se

spune în Apocalips: 'lat. Eu fac toate

lucrurile noi" (21, 5). Înnoirea îns nu

rmâne exterioar fpturilor umane, cci
4
ceea ce a fost semnat întru stricciune,

va învia întru nestricciune; se seamn
întru necinste, înviaz întru slav, se

seamn întru slbiciune, înviaz întru

putere
1 i mai presus de toate 'se sea-

mn trup firesc. înviaz trup duhov-

nicesc' (cf. I Cor. 15, 42-44). Ea implic

restabilirea sau mai exact repunerea

creaiei pe fgaul ei natural, ceea ce

înseamn în mod ultim angajarea ei ne-

abtut în procesul de transfigurare, asu-

marea structurii ontologice preamrit a

urcuului spiritual a crui int final este

îndumnezeirea.

Aceast coordonat noutestamentar a

înnoirii se regsete în gândirea Sf.

Irineu când spune; "Atunci, dup cuvân-

tul strmoilor notri, cei care sunt vred-

nici de slaurile cereti vor irece la

ceruri. Unii se vor bucura de desftrile

raiului (aceasta se refer la paradisul

pmântesc). Alii vor dobândi în cele din

urm mreia Cetii (Ierusalimul ceresc

care coboar din ceruri). Cu toate aces-

tea. Mântuitorul va fi vzut pretutindeni,

în msura în care cei care II vd sunt

vrednici de o astfel de vedere.'

Sf. Irineu reine cu deosebit perspicaci-

tate spiritul vremii concretizat, pe de o

parte, în contiina înc vie a prezenei

lucrrii mântuitoare a Domnului nostru

lisus Hristos în lume, i certitudinea

revenirii Sale întru trie, pentru a rsplti

credina, suferina i druirea tuturor

celor care l-au urmat cu neabtut stru-

in, pe de alt parte. Iar rsplata nu este

altceva decât vederea tainei celei mai

presus de tain, cci: 'Cuvântul trup S-a

fcut.», pentru ca tot ceea ce exist s
poat vedea... pe împratul lor; i pentru

ca lumina Tatlui s poat umple trupul

Domnului, iar prin trupul Su s vin la

noi, pentru ca omul s poat ajunge la

nestricciune, învemântat fiind în lumi-

na Tatlui/

Sfântul Irineu aparine perioadei de

început a teologiei cretine. El nu a avut

la îndemân normele dogmatice ale

învturii cretine formulate în sinoa-

dele locale sau, de cele ecumenice i cu

toate acestea, aa cum spunea un mare

patrolog apusean, 'are meritul de a fi fost

primul care s formuleze în termeni dog-

matici întreaga doctrin cretin."

Migne. P.G., 7, 437-1224; Sagnard, RQ. t 12.

659-731; A. Rousseau, B. Hemmerdinger, L.

Doutreleau, Ch. Mercier, frenee de Lyon,

Contre Ies heresies, S. Ch., nr. 100, 2 voi.

Paris, 1965; S. Chu, nr. 152 i 153, 2 voi.

Paris, 1969, F. Sagnard, S. Ch. nr. 34, voi. 1.

Paris, 1952; J. Keeble, A Library ofFathers

ofthe Ho/y Catholic Church, voi. 42, Oxford,

1872; E. Ter-Minassiantz, P.O., 12, 5. Paris,

1919; J. A. Robinson, St Irenoeus, The De-

monstration of the Apostolic Teaching.

SPCK, London, 1920: Iren^e de Lyon,

Demonstration de la predication apos-

toltque. Introduction, traduc tion et notes par
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Adelin Rousseau, S. Ch., nr. 406, Paris.

1995; Sf. lrineu, Demonstraia propovduii

t

apostolice, iritrod.
f
trad. i note Prof. Dr. Re-

mus Rus, traducerea textului a fost revizuit

dup versiunea în limba armean de Arh im.

dr. Zareh Baronian, Ed. Institutului Biblic i
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureti, 2001; R. M. Froidevaux, La de-

monstration de la predication apostolique,

SCh., 62, 1959; Robert. M. Grant, Irenaeus

ofLyons, The Early Church Fathers, London

and New York, 1997. (trad. selectiv a trata-

tului Contra Haer.); A. Benoît, Saint Irenee.

Introduciion â I'âtude de sa theologie, 1960;

A. Orbe, S.J., Antropologia de san Ireneo,

(Biblioteca de Autores Cristianos), 1969; N.

Brox, Offenbarimg, Gnosis und gnostischer

Mythos bei Irenâus von Lyon, Salzburger

Patristische Studien, I, I966;HJ. Jaschke,

Der Heilige Geist im Bekenntnis der Kiche.

Eine Studie zur Pneumatologie des irenaeus

von Lyon, MOnster, 1976; P. Bacq, Del'anci-

enne la nouvelle Alliance selon S. Irenee,

Paris. 1978; Altaner-Stuiber. 1980. p. 110-

117 (cu bibliografie); I. G. Coman, Patro-

togie, 1956. p. 73-79; Idem, II, p. 16-49 (cu

bibliografie); Quasten. Patrolog\\ I, p. 287-

313 (cu bibliografie); R. A. Lipsius, Ire-

naeus, art. în Smith-Wace, III, p. 253-279;

Cross, Irenaeus. art. în ODCC, p. 713-714;

A. Orbe, Irenee, în DECA. I, p. 1231-1239;

U. Hamm, Irenaeus von Lyon. în LACL, p.

31 1-314. cu bibliografie .

lrineu de Tyr

lrineu de Tyr (Irenaeus Comes), (sec. V),

episcop de Tyr. înainte de a deveni epis-

cop, lrineu a avut o strlucit carier în

viaa politic a imperiului. In 431, este

invitat de ctre împratul Teodosie II s
participe la sinodul de la Efes, ca însoi-

tor i prieten al lui Nestorie*, Iar drep-

tul de a lua cuvântul. Cu toate acestea,

deducem din reacia violent a lui Chirii*

al Alexandriei i din acuzele pe care i Ie-a

adus, c el nu a fost imparial i c a

încercat sâ influeneze sinodul în favoa-

rea lui Nestorie. Se pare c graba cu care

Chirii a obinut condamnarea lui Nesto-

rie. înainte de venirea lui loan* de An-

tiohia i a celorlali episcopi din Orient,

se datoreaz i acestui lucru. C lucrurile

au fost aa, se poate vedea i din graba cu

care lrineu. însoit de o gard de soldai,

a dat buzna în adunarea sinodal pentru a

anuna apropiata sosire a lui loan de

Antiohia i a gruprii sale. Dup sosirea

lui loan, situaia a scpat de sub control,

condamnrile fiind reciproce. Pentru

rezolvarea tensiunilor, s-a fcut apel la

împratul Teodosie, care hotrte s ra-

tifice toate condamnrile pronunate de

ambele pri i îl trimite pe contele loan,

marele su trezorier, cu puteri dis-

creionare s rezolve situaia. Condam-
narea lui Nestorie este confirmat în 435,

iar lrineu este i el pedepsit alturi de

Nestorie. lrineu a fost privat de toate

onorurile, proprietile i-au fost confis-

cate i trimis în exil Ia Petra. Rmâne Ia

Petra pân în jurul anului 443, când este

ales episcop de Fenicia, cu reedina în

Tyr. Alegerea sa a urmat cursul obinuit,

în pofida condamnrii i a celor dou
cstorii pe care Ie-a avut. Hirotonia a

fost svârit de Domnus de Antiohia. El

nu rmâne mult vreme în scaun i.

datorit intrigilor pe lâng împratul

Teodosie i asociaiei sale cu partida

nestorian, el va fi suspendat din treapt

i redus Ia starea de laic, prin hotrârea

imperial din 1 7 februarie 448. în aceast

perioad a vieii, lrineu s-a bucurat totui

de sprijinul i prietenia lui Teodoret cu

care a întreinut un schimb activ de scri-

sori. Teodoret vorbete adeseori de orto-

doxia» mreia i deschiderea Iui lrineu.

De la el ne-a rmas un document istoric

de mare valoare pentru epoca în care a

trit. Este vorba de o cronic intitulat

Tragoedia Irenaei. EI scrie aceast cro-
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nic în perioada exilului de la Petra.

Originalul a fost pierdut pstrându-se

doar fragmente în latin. Autorul extra-

selor în latin este susintor al celor Trei

Capitole*, (sec. VI).

Migne, PG 84, 551-862; Trag. tren, Collatio

Casincnsis; Irineu de Tyr, Epistola? el frag-

menta in Synodico, 84, cap. 21, 42, 75, 89,

118, 186, 190; CPG. III. 6471-6475; E.

Venables, Irenaem (7), art. în Smith-Wace.

IM, p. 280-282; DTC, 7, 2533; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 248; E. Prinzivalli. /râme

de Tyr, in DECA, I, p. 1240; Rtfwekamp,

Irenaem von Tyrus, în LACL, p. 315.

Isaac, Sf., vezi Sahag cel Mare.

Isaac de Amid

Isaac de Amid (m. 460), unul din cele

trei persoane purtând numele de Isaac la

care a fcut referire lacob* de Edessa.,

informaie preluat de abatele Paulin

Martin, i anume: a. Isaac* de Amid, per-

soana creia îi este dedicat prezentul arti-

col; b. Isaac* de Edessa, activ în timpul

domniei împratului Zenon (sfâritul sec.

V), care s-a strmutat la Antiohia; c.

preotul Isaac* de Edessa, care a împr-

tit idei monofizite în timpul episcopu-

lui Pavel (512). dar a devenit ortodox sub

episcopul Asclepios (522).

Isaac de Amid, cunoscut i sub numele

de 'cel Mare' sau
fc

cel Btrân
5

sau Isaac

de Antiohia. a învat sub îndrumarea lui

Zenoviu. fost ucenic al Sf. Efrem* irul.

la Edessa. S-a nscut la Amid în Meso-

potamia, iar dup hirotonie în treapta de

preot se retrage la Antiohia, rmânând în

tradiia ortodox. Cronica de la Edessa îl

menioneaz ca arhimandrit iar îns a

spune mnstirea unde vieiiia (probabil.

Gabala, în Fenicia). A cltorit la Roma,

în timpul împratului Arcadie (395-408).

i este unul din scriitorii sirieni care a

descris jocurile profane (Ludi seculares\

organizate de Honoriu Ia Roma în 404, i

cucerirea Romei de ctre A Iar ic în 410.

Tot el a descris marele cutremur care a

distrus Antiohia în 459. A decedat în

jurul anului 460. Din cele dou sute de

omilii atribuite lui Isaac i în mod obi-

nuit lui Isaac de Antiohia, P. Bedjan a

editat un numr de aizeci care apari-

neau celui mai în vârst. Omiliile sale

sunt îndreptate împotriva lui Nestorie* i

Eutihie* i conin diverse date despre ve-

chiul cult al astrelor din Antiohia. Te-

mele predilecte rmân cele morale, iar

din cele doctrinare, Sf. Treime i întru-

parea.

Assemani, BO, I, 207; Zingerle. Monumentu

Syriaca. I, Oeniponte, 1869. p. 13-20;

Cardahi, Liber thesauri. p. 21 ; Bickell, Isaaci

Aniiocheni opera omnia, voi. I i II. Giesen,

1873 i 1877; P. Bedjan. Homiliae £ Isaaci

Antiocheni, t. 1. Paris, 1903, p. l-XXII;

Chabot, p. 33; Duval, 338; CI Ball. Isaacus

(35), art. în Smith-Wace, III, p. 297; Urbina.

p. 100-102 cu bibliografie; Altaner-Stuiber.

1980, p, 348; F. Graffin, Isaac d'Amide et

Isaac d'AtUioche, în DSp 7, coi 2010 i urm.:

M van Esbroeck, Isaac d'Amid, în DECA, I,

1247; P. Bruns, Istiak von A mida; în LACL,

p. 315.

Isaac de Antiohia

Isaac de Antiohia (sec.V), cel de al doi-

lea Isaac din grupul celor trei menionai

de ctre lacob* de Edessa, care îl mai

numete Isaac monofizitul sau Isaac de

Antiohia. A activat în special în vremea

împratului Zenon (sfâritul sec. V). Este

adeseori identificat cu Isaac* de Ninive.

Lui îi este atribuit un poem în 2136 de

versuri despre un papagal care rostea

trisaghionul, cu adaosul
fc

cet ce a ptimit

pentru noi
5

.
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G. Bickell, S. Isaaci Antiocheni doctoris

syronim opera omnia, I, Giesen, 1872, p. 84-

175; C.J. Ball. Isaacus (35), ari. în Smith-

Wace, III, p. 297; Baumstark. 63-66; Duval,

p. 338; Chabot, p. 33; Urbina. p. 100-102 cu

bibliografie; Altaner-Stuiber, 1980. p. 348;

M. van Esbroeck, Isaac d'Anfioche, în

DEC A. I, p. 1248; P. Bruns. Isaak von

Antiochien, în LACL. p. 3 16 cu bibliografie.

Isaac de Edessa

Isaac de Edessa, cel de al treilea Isaac

inclus în corpul literar cunoscut sub

numele lui Isaac* de Antiohia, monofizit

pentru o vreme, a activat în timpul epis-

copului Pavel (512) i a devenit ortodox

sub episcopul Asclepios (522). Aceast
schimbare de atitudine este dat de

Mihail Sirianul care îl menioneaz, dup
episcopul Nonus, al 31-lea episcop de

Edessa, pe arhimandritul Isaac, autor de

omilii, devenit eretic; adic 'calcedo-

nian", întrucât, dup prerea aceluiai

scriitor, el ar fi acceptat hotrârile sino-

dului de la Calcedon din 451. Dei avem
informaiac Isaac de Edessa a fost autor

de omilii, nu putem ti care din cele 200

de omilii, trecute de ultimul redactor al

acestui corp de scrieri, loan bar Sluishan

(sec. XI), sub numele lui Isaac de

Antiohia, îi aparin.

P. Bedjan, Homiliae S. Isaaci syri anti-

ocheni, t. I, Paris, 1903, p. III-XXN; C.J.

Ball, Isaacus (35), art. în Smith Wace, III, p.

297; Altaner-Stuiber. 1980. p. 348; M. van

Esbroeck, Isaac d'Edesse, în DECA, I, p.

1248: P. Bruns. Isaak von Edessa. în LACL,
p. 316.

Isaac de Ninive

Isaac de Ninive (Isaacus Ninivita), stare,

anahoret i episcop de Ninive. Perioada

în care a trit a fost determinat în func-

ie de citatele luate din lacob* de Serug

i din corespondena sa cu Simeon Stâlp-

nicul cel Tânr sau ThaumastorituL care

a decedat în anul 593. Este originar din

Betli Qatraye. Intr de tânr, împreun cu

fratele su. la mnstirea Mar Matei din

Ninive. Duce o via de ascet, dedicat

studiului i rugciunii. Datorit faimei

sale. catholicosul George I (658-680) îl

numete episcop de Ninive. în ziua ale-

gerii sale ca episcop, doi creditori dau

buzna în chilia sa i îi cer s le fac drep-

tate, întrucât persoana creditat de ei nu

le-a restituit datoria. El le rspunde aces-

tora, fcând referire la textul din Evan-

ghelia dup Luca 6, 30. Aluzia fcut de

el a fost respins cu dispre de ctre cei

doi creditori. Considerând c funcia sa

de episcop este inutil într-o ar în care

Evanghelia era dispreuit, el prsete
scaunul episcopal i se retrage în deertul

Skete în Egipt, unde se stinge din via,
ca model de sfinenie.

Abhd-isho ne informeaz c Isaac a scris

apte volume despre îndrumarea duhov-

niceasc, despre tainele dumnezeieti,

desprejudecata i iertarea divin. O mare

parte din scrierile sale se pstreaz în

siriac, arab, etiopiana i greac. Ver-

siunea greac a fost fcut dup origi-

nalul siriac, de ctre doi clugri de la

mnstirea Sf. Sava din Ierusalim, Pa-

triciu i Abraamius. Ultimele cercetri au

catalogat opera sa astfel: a. optzeciidouâ

de tratate sau capitole» publicate de P.

Bedjan; b. apte tratate inedite redactate

sub form de centurii; c. patru tratate

despre cunoatere din care primele dou
sunt pierdute. Bedjan a publicat sub for-

m de apendice extrase din cel de al pa-

trulea tratat i un tratat asupra contem-

plrii tainei Sf. Cruci; d. restul acestor

tratale i alte câteva scrieri rmân ine-

dite. Scrierile lui Isaac de Ninive s-au

bucurat de larg popularitate nu numai
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printre conaionalii si sirieni. Prin tra-

ducerile care s-au fcut în greac i
arab, ele au ptruns i în tradiiile lite-

rare ale altor Biserici cretine din

Rsrit.

Migne, PG 86, SI 1-886 {trad.): Abhd-isho,

BO, III, I. 104; Assemani, BO, I, 446-460; P.

Bedjan, Mur Isaacus Ninivita, De perfec-

iune religiosa, Paris-Leipzig, 1909; trad. în

engl.: A.-J. Wensnick, Mystic Treatises by

Isaac o] Niniveh. Amsterdam. 1923. retip.:

Wiesbaden, 1967; trad. franc: J. Touraille.

Isaac Ie Syrien, Oeuvres spirituelles. Paris.

1981; trad. latin: Migne, PL, 86, (1), 811-

886; J. B. Chabot, De Isaaci Ninevitae

Scriptis ei Doctrina. 1892; C.J. Ball, Isaacus

Ninivita, art. în Smith-Wace, III, p. 291-292;

Wright, p. 73; Duval, 225-226; Chabot, 104;

A. Baumstark, p. 223-225; I. Ortizde Urbina,

Patrologîa Syriaca, ed. a 2-a, Roma, p. 100-

102; D.Sp. VII, pt. 2, 1971, col. 2041-2054,

cu bibliografie; Altaner-Stuiber, 1980, p.

350; R. Lavenant, Isaac de Ninive, în DECA,
I, p. 1249; O. Bruns, Isaak von Ninive, în

LACL, p. 3 17, cu bibliografie.

ISAAC SENIORUL (ISAACUS
SENIOR sau ISAAC EVREUL), scriitor

siriac, menionat într-o biografie ano-

nim a lui Efrem* irul ca fiind unul din

ucenicii si. Despre el au mai scris loan

Maro, Barhebraeus i diveri scriitori

arabi, care îns îl confund cu prezbiterul

Isaac* de Antiohia. Ghenadie* nu face

doar o simpl referire la el, ci rezum i
învtura sa despre Sf. Treime i întru-

pare. Lui Isaac Seniorul îi este atribuit un

tratat despre Sfânta Treime, intitulat:

Liberfidei SS. Trinitatis et Incornatkwis

Domini. Este vorba de un scurt tratat,

care s-a pstrat în limba latin. Nu se tie

cu siguran dac a fost sau nu evreu

convertit la cretinism. Assemani crede

c, întrucât Ghenadie trece cu vederea

acest aspect, el nu a fost evreu la origine.

dei în Migne este numit; 'Isaac ex

Judaeo Christianus'.

Se pare. totui, c acest Isaac a fost

evreu, convertit la cretinism, care a

ajuns la Roma i s-a alturat gruprii lui

Ursinus împotriva papii Damasus, cruia

i-ar fi intentat i un proces, motivaia

acestui proces nefîind cunoscut cu certi-

tudine. A fost exilat în Spania de ctre

Graian, unde a revenit la vechea sa cre-

din, la iudaism în 378. G. Morin su-

gereaz o ipotez nou, considerând c
acesta ar fi Ambrosiaster, întrucât datele

biografice corespund cu faptele care sunt

evocate în Convnenti sau Quaestiones.

Dei acceptat de ctre istorici, autorul

acestei ipoteze a repus-o în discuie. In

cazul în care aceast ipotez rmâne cea

valabil, atunci lui Isaac i se vor atribui i

alte scrieri pân acum considerate ano-

nime: Tractatus contra Arianos. Lex Dei

sive Mosaicarum et Rotnanariim legum

coliatio, Hegesippus sive de belIo

ludaico, Qvae gesta simt inter Liberium

et. Felicem episcopos, De concordia

Matthaei et Lttcae in genealogia Christi,

Epistola ps. Hilarii ad Abram, Fragmen-

tum in Matthaeum.

Migne, PG. 33, 1541-1546; CPL, 189-190;

CCL, 9, 335-343; PLS, 1, 654-655; Ghe-

nadie, De script. eccL, cap. 26; Assemani,

BO, 1, 165; loan Maro, Tract. de NesL

Entych.; Barhebraeus, Ist. dinast., 91; C.J.

Ball, Isaacus (29), art. în Smith-Wace, III, p,

295; G. Morin. L'Anrbrosiaster et iejuif con-

verti Isaac. contetnporain du pape Damase,

in RHL, 4. 1899, 97-121; H. Zeuschner,

Studien zur Fides tsaatis. Ein Beitrag zur

Ambrosiasterfrage, ICiercheng. Abhand.,

Breslau 8, 1909, p. 97-148; A. Souter, Fides

Isaalis ex ludaeo: A New Criticai Edition, în

JTHS. 31. 1929-1930. 1-8; A. Hoepfner, Les

deux Proces du pape Damase, în REA. 50,

1948, p. 288-304; Bardenhewer, III. p. 525;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 354 i urni., 390; A.

Pollastri. Isaac le Juif. în DECA, I, p. 1248-
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1249; B. Windau. isaak Jadcteus, în LACL,
p. 316. cu bibliografie.

Isaia Pustnicul de la Skelîs i Gaza

Isaia. vieuitor al aezmântului monahal

de la Sketis. face parte din generaia ma-
rilor tritori ai deertului egiptean din

sec. V, alturi de Pimen. Anub, Pafnutie,

Sisoe .a. La mijlocul sec. V, se îndreap-

t, împreun cu ucenicul su. Petru, spre

Palestina i se stabilete ca sihastru la

Beit Daltha, nu departe de Gaza. Ps-
treaz legtura cu Petru Iberul, care s-a

aezat la Thawatha. Isaia face parte din-

tre semnatarii Henotieonului lui Zeno. Se
stinge din via în anul 488 sau 491.

Informaii despre viaa sa ne-au parvenit

prin intermediul izvoarelor palestiniene

monofizite. Zaharia* Scolasticul este

autorul unei biografii a lui Isaia. Lui isaia

îi este atribuit o culegere de 29 de cu-

vântri ascetice, adresate unor monahi

tineri tratând despre virtuile principale

ale vieii ascetice. Coninutul i tonul

acestora sugereaz o profund experien
ascetic a autorului. Cât privete aspectul

doctrinar hristologic, ele nu prezint

tendine monofizite, aa cum ne-am fi

ateptat, ceea ce ne face s credem c,
dei a isclit Henoticonul. el nu a fost un

monofizit acerb. în siriac s-au mai trans-

mis, sub numele lui, o scurt culegere de

Apophtegme ale PrinfHor i un

Antirrheîikon* Opera lui a fost cunoscut

în lumea bizantin, siriac i mai puin în

cea latin.

CPG 5555-5556; Migne, PG 40, 1105-1206;

S. Schoinas, Tov oaiov jzarpd fyuov âpfiâ
flaaiov kâym kO., Voios2 , 1962 (text >: N.

Hagiorites, Philokalia io hieron neptikon,

Atena5
, 1982. 1, 30-38 (text grec); D.

Stiiiloae. FilocaUa, I, retip. în 1992. p. 45 1-

461$ R Graffin. Urie Inedit de t'abbe I sur

ies efcrpes de la vie monastique, OCP 29.

1963. p. 449-454; Abbe Isaie, Recuail

AscetUfne, Bellfontaine, 1970 (trad. în

francez); R. Draguet, Les cinq recensions de

i
f

Ascet icon syriaque d'Abha Isaia, CSCO
289-290 i 293-294, Louvain, 1968; E.W.

Brooks. CSCO 7/8, Paris, 1907; M.A.
Kugener. Observations sur Ia Vie de l'ascete

Isaie e/a par Zacharie le Scholasfique, în

Byzant. Zeitschrift, 9, 1900, p. 464-470; S.

Vailhd, Un mystique monophysite, le moine
Isaie, în Echos d'Orient 9, 1906, p. 81-91; L.

Regnault, DSp 7, col. 2083-2095; Bauni-

stark. p. 165-166; Urbina, p. 247; Barden-

hewer, IV, p. 95-97; J. Gribomont, Isaie de

Scafe et Gaza, în DECA, I, p. 1250; J. Pauli

OSB, Isaia, Askei (von Gaza/von Skete), în

LACL, p. 3 1 8, cu bibliografie.

Ishobokht de Rev-Ardshir

Ishobokht de Rev-Ardashir, episcop i
canonist oriental. Nu posedm decât

foarte puine date despre viaa i activi-

tatea sa, preluate din lucrrile sale

juridice. A fost hirotonit episcop de ctre
catolicosul Henan-isho* I sau Henan-

isho II*. nu se tie cu exactitate. Catoli-

cosul lsho-yahb* III de Seleucia vorbete

totui despre o accentuat tendin spre

autonomie a Bisericii din Rev-Ardashir,

situat în Persida, Catolicosul Timotei*

(780-823), primul catolicos cu reedina
în Bagdad, solicit traducerea din per-

san în siriac a celor ase cri de drept

ale lui Ishobokt de Rev-Ardashir privind

cstoria, motenirea i legile contrac-

iuale, cu scopul de a atrage sub influena

sa o Biseric care se afirma autonom.

Lucrrile juridice ale lui Ishobokht sunt

interesante deoarece, la întocmirea lor, el

a fcut uz de dreptul sassanid. în special

de Matikcm-i-hazctY dotestan, pe care l-a

adaptat spiritului cretin prin referiri bi-

blice. Dreptul întreit Terisuthaxn cuvânt,

gând i aciune, preia categoriile aves-

tice: hitkhta, hwnata i hvarsta. Aceeai
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distincie este ataata lui den din pehlevi,

mai apropiat ca sens decât termenul arab

pentru religie din - adyan, fa de nomos
- lege. Ishobokht a mai scris tratate

despre univers, din care s-au pstrat frag-

mente, i despre meteorologie. A fost

preocupat de logica aristotelic, în spe-

cial de conceptul de posibilitate. El a ata-

cat cstoria între rudele apropiate, iar

referirile la doctrinele magilor sunt

aspre. Aluziile la islam sunt rare. Isho-

bokht este singura mrturie despre o co-

munitate cretin care a disprut.

E. Sachau, Syrische Rechtsbucher, III,

Berlin, 1914, p. VIU-XVIII i p. 1-201;

Duval, p. 171, 174, 254, 280; Baumstark, p.

215-216; M. van Esbroeck, Ishobokht de

Rev-Ardashir, în DECA, I, p. 1250-1251; P.

Bruns, Ischobokt von Rew-Ardaschir, în

LACL, p. 318, cu bibliografie.

Isho Denah

Isho Denah (aprox. sec. IX), episcop de

Basra. A scris un tratat de logic, omilii,

câteva discursuri metrice, o istorie bise-

riceasc în trei volume, dar care s-a pier-

dut, excepie tcând câteva fragmente

pstrate la Ilîe de Nisibe i Mihail Siria-

nul, care îl numete pe autor Denah-Isho,

i o Carte despre castitate, în realitate un

scurt pateric oriental, cuprinzând aproxi-

mativ 150 de rezumate scurte despre di-

verse personaje pioase, fondatoare de m-
nstiri, scriitori ascei i eremii celebri.

J.B. Chabot, Melanges d'archeologie ei d'his-

toire, 16, 1896. p. 225-291; P. Bedjan, Liber

Superionmu p. 437-517; Chabot, p. 113;

Duval, p. 203, 205. 222, 224, 226, 227, 254;

Baumstark, p. 234; Urbina, p. 217.

Isho Maruzaya

Isho Maruzaya, lexicograf. Despre Isho

Maruzaya (în ar, Isa ai-Marwazi), avem

foarte puine date. tim doarc a compi-

lat un lexicon siriac, care a constituit una

din sursele principale de mare autoritate

folosite de Bar Aii. Identificarea lui cu

medicul ai-Marwazi, care a trit în jurul

anului 567, nu pare plauzibil. Este posi-

bil s fie identificat cu un alt medic siri-

an din Bagdad, Abu Yahia al-Marwazi,

care a scris despre logic i alte teme

filosofice în siriac, fiind unul din profe-

sorii Iui Matta ibn Yaunan sau Yunus (m.

940). Ipotetic, îl putem plasa în a doua

jumtatea sec. IX.

Wright, p. 154-155.

Isho-dadh de Merv

Isho-dadh de Merv (sec. IX), episcop de

Hedhatta sau al-Hadithah, în 853 a fost

desemnat catolicos, îns din porunca

califului, scaunul a fost dat lui Teodosie.

mitropolit de Beth Garmai. Abhd-isho

menioneaz c Isho-dadh a scris un

comentariu la Vechiul i Noul Testament,

cu ample citate din comentatorii anteri-

ori, ca Teodor* de Mopsuestia, Efrem*

irul .a., acesta fiind unul dintre cele

mai interesante comentarii biblice în li-

teratura nestorian de specialitate.

Assemani, BO, III, 1, 210-212; J.M. Vostc,

Bi, 26, 1945, p. 182-202; G. Diettrich, /.

Siellimg in der Auslegungsgeschichte des A.

Testaments und seinen Commentaren zu

Hosea, JoeL Jona, Sacharja 9-14 und eini-

gen angehngten Psalmen veranschaulicht,

Giessen, 1902 (cu trad. în germ); Facerea: C.

van de Eynde, CSCO, Louvain, 1950 (trad.

franc. Louvain, 1955); Ieire Deuteronom;

Idem, CSCO, Louvain, 1958; pentru comen-

tariile la Noul Testament: M.D. Gibson, The

Commentaries of Isho-dadh of Merv.,.,

Cambridge, 1911-1913, Horae Semiticae 5-

7, 10; Wright, p. 157; Chabot, p. 111-112;

Baumstark, p. 234; Urbina, p. 217-218, cu
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bibliografie; Cross, lsho'dad of Aferv, în

ODCC, p. 716-717, cu bibliografie.

Isho bar Nun

Isho bar Nun, catolicos. Originar din

Beth Gabbare, nu departe de Moul. A
studiat sub îndrumarea lui Avraam bar

Deshandadh. fiind coleg cu Timotei. pre-

decesorul su în scaunul de catolicos.

Devine monah Ia mnstirea Mar Avraam
de pe muntele Izla, dedicându-se studiu-

lui i respingând opiniile i scrierile fos-

tului su coleg Timotei, pe care îl pore-

clete Talem-otheos - Greitorul lui

Dumnezeu, în loc de Timotheos. Din

pricina unei dispute cu monahii de pe

muntele Izla, el prsete mnstirea i
merge la Bagdad. De aici revine la Moul
i se stabilete la mnstirea Mar Elias,

unde rmâne timp de 30 de ani. La

moartea lui Timotei este numit de califul

al-Ma'mun în scaunul de catolicos în

823/4. Rmâne în scaun timp de patru ani

i se stinge din via, ca i predecesorul

su. la mnstirea Kelil-isho- din Bagdad.

A blid -isho d o list a lucrrilor sale: un

tratat de teologie; întrebri referitoare la

tot textul Sf. Scripturi, în dou volume; o
colecie de canoane bisericeti i decizii;

discursuri funebre sau de consolare: epis-

tole; un tratat despre împrirea slujbelor:

tuvgame sau 'interpretri"; un tratat de-

spre eficacitatea imnelor religioase; un

tratat gramatica] despre cuvintele echivo-

ce. Rspunsurile la întrebrile diaconu-

lui Macarie par a fi parte integrant din

tratatul privind împrirea slujbelor

(purrash teshmeshatha). Istoricul arab

Mari îi atribuie un comentariu asupra

operelor Sf. Grigorie* de Nazianz.

Assemani, BQ, III, p, 165-166; E. Sachau.

Syrische Rechtshiicher, 2. p. II 9- 147; A.

Votfbus, Syriac and Arabic Docuimnts..., p.

189-204; E. Clarke, The Sefected Questions

oflb.N. on the Pentateuch. (cu trad. în engl.),

Leiden, 1962; Wright,p. 155-156; Chabot, p.

109-110; Duval, p. 387-388; Baumstark,

p.2 1 9-220; Urbina. p. 216.

Isho-Yabh I

Isho-Yabh I, catolicos al nestorienilor. S-a

nscut la Beth Arbaye i i-a desvârit
studiile la Nisibe sub îndrumarea lui

Avraam. Conduce coala din Nisibe între

anii 569-571. Este numit episcop de

Arzon. Intrând în graiile monarhului

persan Hormizd IV (579-590), este ridi-

cat la rangul de catolicos la Seleucia-

Ctesiplion în anul 581 . Se bucur în con-

tinuare de favorurile Fiului i succesoru-

lui lui Hormizd IV, Chosroe II Parwez i
ale împratului Mauriciu, care descoper
în persoana sa un bun emisar pentru afa-

ceri publice i private. Isho-yabh a între-

inut relaii de prietenie i cu emirul arab

din Herta (al-Hirah), Abu Qabus Nu'man
ibn al-Mundhir, care s-a convertit la

cretinism împreun cu fiii si. în timpul

unei vizite pastorale în dioceza sa, se

îmbolnvete i decedeaz Ia mnstirea
lui Hind (fiica lui Nu'man) din al-Hirah

în anul 595. Sinodul convocat de el la

Seleucia-Ctesiphon în 585 a promulgat

31 de canoane, dintre care dou apr
ortodoxia lui Teodor* de Mopsuestia. De
asemenea, s-a mai pstrat epistola pe

care el a adresat-o lui Iacob, episcop de

Darai pe insula Balvrcin, în care sunt pre-

zentate aspecte liturgice i canonice, pre-

cum i câteva din cele 22 de Întrebri

privind Sf Taine i un tratat despre 7/7-

mgkion, Isho-yabh a mai scris un tratat

împotriva lui Eunomiu, un altul împotri-

va unui episcop eretic i o apologie

adresat împratului Mauriciu, care îns
s-au pierdui.

J.B. Chabot. $ft Or., 130-165 (în franc. p.

390-424), p. 166-196; O. Braun, Das Buch
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der Synhados. p. 191-236. 237-277; 7h-

saghionul în G. Furlani, RSO, 7, 1917, p.

687-715; canoanele în F. GrafFîn, ROC 4.

1899, p. 247-262 (text siriac i trad, fran-

cez); C.J. Ball, Jesujab (I ), I. Arzwiita. art.

în Smith-Wacc, III. p. 344; Wrighl, p. 81-82;

Baumstark, p. 126; Chabot, p. 56; Duval, p.

349; Urbina, p. 130-131; P. Bruns, fschojahb

L, Katholikos, în LACL. p. 318.

Isho-yabh

Isho-yabh H (m. 644/6), catolicos. S-a

nscut la Gedhala în Beth Arbaya. A stu-

diat la Nisibe. Este numit episcop de Ba-

lad. în 628, dup moartea regelui Chos-

roe II, este numit catolicos. în 630 este

trimis de Boran, fiica lui Chosroe II, ca

emisar la Heraclie, împratul Constan-

tinopolului. care se afla la Alep i cruia,

ni se spune, i-ar fi restituit Sf. Cruce,

luat de peri în timpul capturrii Ieru-

salimului în 614. Abil politician, Isho-

yabh a prevzut cderea monahiei per-

sane deja slbit i, în consecin, a fcut

o convenie secret, în numele turmei

sale, cu califul mohamedan, prin inter-

mediul conductorului cretin din Najran

i a lui Yeshu sau Isho, episcopul locului.

Actul care conine termenii înelegerii a

fost reînnoit i confirmat de Omar ibn al-

Khattab.

Din informaiile furnizate de Abhd-isho,

Isho-yabh a scris un comentariu la

Psalmi, istorii (probabil monahale)* omi-

lii i o serie de epistole. Toate lucrrile

sale s-au pierdut* cu excepia epistolei

dogmatice adresat lui Rabban Avraam

de Beth Madai, în care afirm credina

nestorian, i o alta, adresat lui Bar Sau-

ma, episcop de Karka, în care se apr de

acuza de a fî calcedonian. Unul din im-

nele sale a fost inclus în Cartea de cântri

nestorian.

Assemani, BO, III, I, 105; G. Gismondi,

Maris, Amriet Slibae de palriarchis neston-

anorum commentarJa, II, Roma, 1907, p. 53-

64; A. Scher, PO, 13. 576-579; C.J. BalL

Jesujab (2) II, Cadalemis. an. în Smith-

Wace, III, p. 344-345; Wright, p. 122; Duval,

p. 369-370; Chabot, p. 96-97; Baumstark, p.

195-196; Urbina, p. 142; P. Bruns. fschojahb

ii, katholikos, în LACL, p. 318-319.

Isho-yabh III

Isho-yabh III (657/8), catolicos. De ori-

gine persan, s-a nscut la Bastuhmag,

lâng Kuphlana în Abiadene (Hed-

haiyabh). Prinii si obinuiau s vizi-

teze adeseori mnstirea Beth Abhe. A
studiat la coala din Nisibe. Dup ter-

minarea studiilor este numit episcop de

Moul i mai apoi mitropolit de Hazza

( Arbel sau Irbil) i Moul. Dup moartea

catolicosului Maremmeh (644-647), a

fost ridicat la rangul de catolicos, dei-

nând aceast demnitate pân la sfâritul

vieii, în anul 657/8. A lacul parte din

delegaia condus de Isho-yabh* de Ged-

hala care l-a vizitat pe împratul Heraclie

la Alep. Despre el se relateaz c ar fi

furat dintr-o biseric din Antiohia o cutie

frumoas i foarte costisitoare care con-

inea relicve ale apostolilor, druind-o

apoi mnstirii Beth Abhe.

Dorind s promoveze cultura teologic,

el înfiineaz Ia Beth Abhe o coal teo-

logic, îns stareul. Kam-isho i restul

comunitii, nu au dorit s se angajeze în

acest proiect i au preferat s prseasc
mnstirea i s se retrag într-un sat

învecinat, Herpa din Saphsapha. El aban-

doneaz acest plan i construiete un

colegiu în satul su Kuphlana (sau Kul-

pana). Dup informaia lui Abhd-isho, el

a lsat o motenire literar consistent,

dup cum urmeaz; Huppakh Hushs-

habne sau Respingerea opiniilor (ere-

tice), scris la cererea lui loan, mitropolit

de Beth Lapath; tratate asupra unor teme
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controversate; discursuri funebre sau de

consolare; imne; un îndemn ctre novici.

A aranjat Huclhra sau cartea de slujb

pentru duminicile de peste an. pentru

Postul Mare i pentru postul ninivite-

nilor; a compus rânduieli pentru slujba

botezului, a mrturisirii i a hirotoniei i
o istorie a clugrului Isho-sabhran, con-

vertit de la zoroastrism, devenii martir

cretin (620). La toate acestea, adugm
o bogat colecie de scrisori, mai ales

cele ocazionate de disputa cu Simeon,

mitropolitul de Rev-Ardasher din Persia,

care a refuzat s i se supun ca sufragan.

i cele legate de Sahdona. Meritul scriso-

rilor sale nu este doar literar, deoarece

ele furnizeaz date deosebit de impor-

tante pentru istoria bisericeasc din vre-

mea sa.

R. Duval, CSCO 10/11, Louvain, 1904;

Assemani, BO, III, 1, 127-136; J.B. Chabot,

Nouvelles Archives des missiom scientijiques

et litteraires, 7, p. 487-584; C.J. BaU, Jesujab

(3) II I, Adîabemis, art. în Smith-Wace, III, p.

345; Wright, p. 123-124; Duval, p. 370;

Chabot, p. 99-100; Baumstark, p. 197-198;

Urbina, p. 143-144; P. Bruns, Ischojahb III

Katholikos, în LACL, p. 3 1 9.

Isidor Gnosticul

Isidor Gnosticul, fiul i continuatorul lui

Basilide. In tratatul su Despre sufle!, el

distinge dou suflete, unul inferior i
altul superior. Toate pasiunile, cu încli-

naiile lor perverse in de sufletul infe-

rior, împingându-l la svârirea de lu-

cruri rele. Omul este în stare s echili-

breze aceast situaie datorit sufletului

superior care poate domina i echilibra

înclinaiile spre ru. Se pare c el este

autorul unei Etici i al unei Exegeze la

profetul Parhor, în care încearc s arate

c profeii stau la originea unor filosofii.

De exemplu. Parhor este sursa de inspi-

raie a filosofiei aristotelice.

A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des

Urchnstentums, Leipzig, 1884 (retip. Hil-

desheim, 1963), p. 195-230; H. Leisegang,

Die Gnasis, Leipzig, 1924. p. 196-256; W.

Vdlker, Geschichte cier christlichen Gnosts.

TUbingen. 1932, p. 38-44; K. Rudolph.

Qmsis, Gottingen 3
, 1990, p. 277 i urm.,

337; M. Simonetti, Testi gnostici cristiani,

Bari, 1970; Altaner-Stuiber. 1980, p. 100 i
urm.; C. Gianotto, hidore le Gnostique. în

DECA. I, p- 1251; R. Hanig, Isidor,

Gnostiker, în LACL, p. 319.

Isidor 'Hispalensis'

sau Isidor de Sevilla

Isidor "Hispalensis' sau Isidor de Sevilla

(560-636), arhiepiscop de Sevilla, în-

deobte considerat ca fiind ultimul P-
rinte bisericesc din Apus. S-a nscut într-o

familie aristocrat din Cartagina Spaniei.

Dup distrugerea oraului de ctre goii

arieni, tatl su se retrage, împreun cu

familia sa, la Sevilla, unde se nate Isi-

dor. A fost crescut de fratele su. Lean-

dru, i de sora sa. Florentina, ambii fiind

mai în vârst. Face studii serioase în

mnstirile din Sevilla, unde îmbri-

eaz viaa monahal. Urmeaz fratelui

su Leandru în scaunul episcopal din Se-

villa. Timp de 36 de ani, el va conduce

aceast arhidiocez în calitate de arhi-

episcop, fiind una din personalitile de

seam din Spania. In consecin, i s-a în-

credinat preedinia nu numai a sinoade-

lor care s-au inut în oraul su de scaun

(619 i 625), ci i a celor care s-au des-

furat în alte orae (Toledo, 610, 633).

La sinodul IV naional de Ia Toledo din

633. cel mai important sinod din penin-

sula Iberic, Isidor îi exercit pe deplin

autoritatea, dovedindu-i capacitile

sale de organizator. La acest sinod s-au
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luat hotrâri importante atât pe plan reli-

gios, cât i politic. Din punct de vedere

religios, sinodul a promulgat un simbol

de credin; a impus uniformitatea cultu-

lui în întreaga ar; a insistat asupra

obligativitii celibatului; amintete epis-

copilor de obligaia pe care o aveau de a

supraveghea tribunalele civile i de a

denuna orice nereguli i îi scutete pe

preoi de taxe i corvezi. In relaiile cu

statul, sinodul îl recunoate din nou pe

regele Sisenand, care îl detronase pe

Suinthila, ameninând cu anatema pe ori-

cine ar încerca s-i u/urpe tronul. Prin

aceast hotrâre, Biserica dorea s instau-

reze pacea în ar, afirmând totodat uni-

tatea Bisericii i a statului. Pentru înv-

mânt, sinodul decide înfiinarea în fie-

care diocez a unui colegiu pentru instrui-

rea preoilor. Sinodul a luat hotrâri i în

cazul evreilor, specifice vremii, impu-

nând convertirea lor i confiscarea ave-

rilor acelor evrei care apostaziaz de la

credin.

Dotat cu o cultur enciclopedica, Isidora

lsat numeroase opere, care pot fi

divizate în patrii grupe: lucrri enciclope-

dice, tiinifice i istorice, biblice, teo-

logice i morale. în ansamblu nu este

vorba de o oper original, ele fiind în

mare parte compilaii.

Lucrri enciclopedice: a. Etimologii

( iJymologiae) sau Origini (Origmes) s

scris în 20 de cri, este o concentrare de

informaii enciclopedice din diverse

domenii de cunoatere, "un memento en-

ciclopedic' (K. Gilson). Isidor are ca sub-

strat ideologic al lucrrii sale, convin-

gerea c natura primordial i esena

însi a lucrurilor se recunosc din eti-

mologia cuvintelor care le denumesc.

Atunci când etimologia unui cuvânt nu

ne este cunoscut, putem concepe una de

circumstan. Acest principiu a tcut ca

multe din etimologiile propuse de Isidor

s fie fanteziste, sczând valoarea tiini-

fic a lucrrii sale, de altfel, deosebit de

popular în perioada evului mediu.

Primele trei cri cuprind artele liberale:

I . Gramatic: 2. Retoric i Dialectic; 3.

Aritmetic, Geometrie, Astronomie i
Muzic; 4. Medicin; 5. Istoria univer-

sal de la Facerea lumii pân în anul 627

al erei cretine; 6. Crile sacre i slujbele

în Biseric; 7. Dumnezeu, îngerii, mem-

brii Bisericii; 8. Biserica; 9. Limbi,

popoare, state, familii; 10. Dicionar; 1 1.

Omul; 12. Animalele; 13. Cosmografie;

14. Geografie; 15. Monumente, ci de co-

municaie; 16. Petrografie, mineralogie;

1 7. Agricultur i horticultura; 1 8. Armata,

rzboiul, jocurile; 19. Marina, îmbrc-
mintea; 20. Alimentaie, arte gospod-

reti i unelte de lucrat pmântul, b.

Diferenele (Dijferentiae) sau Diferenele

cuvintelor i Diferenele lucrurilor (De

dîfferentiis verbontm i De differeniiis

rerum) sunt dou tratate, reduse ca exten-

siune, primul, de semantic, propunând

diverse sensuri î semnificaii, inclusiv în

filosofie, al doilea, de teologie, abordând

temele: Sf. Treime, Hristos (putere i na-

tura), raiul, îngerii, oamenii, liberul arbi-

tru, cderea, harul, legea i Evanghelia,

viaa activ i viaa contemplativ, tiin-

, înelepciune etc. c. Despre ordinea

creaturilor (De ordine creaturarum).

este un tratat teologic care se ocup de

diverse teme specifice domeniului: Dum-

nezeu, îngeri (cele nou cete) i demoni,

lumea (firmanent, astre, pmânt, para-

dis), omul dup cdere, pcatul i pedeap-

sa pentru pcat (iadul i purgatoriul),

viaa viitoare.

Lucrri tiinifice: Despre natura lucru-

rilor {De natura rerum), un tratat scurt

de fizic i cosmografie.

Lucrri istorice: Istoria regilor goi, van-

dali i suevi (Historia de regibus gotho-

rum, vandalorum et suevorum) se
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apleac mai ales asupra vizigoilor a

cror istorie este prezentat pân la anul

621; De viris illustribus, continu tra-

tatele cu aceeai tem ale lui leronim* i
Ghenadie*.

Lucrri biblice: Introduceri la diverse

cârti ale Vechiului i Noului Testament

(In Hbros Veteris et Novi Testament!

proaemia\ cuprinzând canonul scrierilor

biblice i o scurt introducere în crile

biblice; Despre naterea i moartea P-
rinilor, notiie biografice asupra a 86

personaje biblice: 64 din Vechiul Testa-

ment i 22 din Noul Testament; Despre

numere, explic semnificaia mistic a

diverselor cifre biblice, dup interpre-

trile Fer. Augustin*. Allegoriae i
Quaestiones in Veteri et Novo Testa-

mento, concentreaz o serie de explicaii

alegorice i tipologice legate de Sf
Scriptur.

Lucrri dogmatice i morale: cea mai de
seam este Sententiantm iihri III. sen-

line doctrinare extrase din Augustin i
Grigorie* cel Mare, conturate sub forma

unui manual de dogmatic, moral i
ascetic. De fide catholica contra jit~

daeos, nu este un tratat polemic, ci mai

degrab o expunere dogmatic a înv-
turii despre Hristos i despre urmrile

întruprii Sale. Sinonime sau De lamen-

fafione animae peceatricis, un dialog

între omul covârit de relele vieii i raiu-

nea sa. cu sperana de a dobândi des-
vârirea. Este una din cele mai intere-

sante lucrri ale lui Isidorcare abordeaz
problema desvâririi spirituale.

Lucrri practice: De ecclesiasticis offi-

ciiSi un tratat liturgic în care elaboreaz

teme privind cultul divin i funciile ecle-

siastice. Regula monahal nu este decât

un rezumat a ceea ce a existat în domeniu
pân la el.

Din punct de vedere teologic. Isidor nu

aduce nimic nou. El este tributar Fer.

Augustin i lui Grigorie cel Mare. în-

deobte este considerat compilator i un

erudit (Cayre). Cu toate acestea, pentru

istoria gândirii cretine, el rmâne un exce-

lent transmitor al tradiiei i în aceasta

rezid valoarea operei sale. în doctrin, el

pstreaz învturile despre purgatoriu i
predestinaie, preluate de la Augustin.

Migne, PL, 81-84; ed. critice: Etimologii de

W. M. Lindsay în OCT, 2 voi., Oxford, 1911;

Historia gothorum i Cronica Majora de E.

Wartz în MGH, Auctores Antiquissimi. XI,

1894, p. 241-506; De natura renan, ed. de J.

Fontaine, Bordeaux, 1960; De viris illus-

tribus, ed. de C. Codoner, Salamanca, 1964;

De origine gothorum, ed. de C. Rodrigue/:

Alonso, Leon, 1975; De origine ecclesiasti-

corum ofjkiontm, ed. de C. Lawson. Madrid,

1982; De ortu et obitu patrum. ed. de

Chaparro Gomez, Paris, 1982; E. Bnhaut,

An Encyclopaedist ofthe Dark Ages, Isidore

of Seville, Columbia University Studies in

Ilistory. Economics and Public Law, XLVIII.

nr. I. New York, 1912; J. Fontaine, Isidore de

Seville et la culture classique dans l'Espagne

wisig&thique, 2 voi., 1959: M. C. Dfazy Diaz

(ed.), Isidoriana, Estudios sobre san Isidore

de Sevilla en el XIV centenario de su na-

cimiento, 1961; E. Gilson, Filosqfîa in Evul

Mediu, trad. Ileana Stnescu, Humanitas,

1995, p. 140-141; Bardenhewer, V, p. 401-

416; Tixeronl, Patrologie, p. 492-497; Cayre,

II, p. 254-263; I. G. Coman, Patrologie,

1956, p. 321-322; G. Bareille, în DTC, VIII,

1, 1924, col. 98-111; J. Fontaine, în DSp.,

VII, 2. 1971, col. 2104-2116, cu bibliografie

bogat; Cross. Isidore, St., art. în ODCC, p.

717; Altaner-Stuiber, 1980, p. 994-497, cu

bibliografie bogat; J. Fontaine, Isidore de

Seville, în DECA, L p. 1253-1256; G.

Rowekamp. Isidor von Sevilla, în LACL, p.

320-322, cu bibliografie.

Isidor Pelusiotul

Isidor Pelusiotul (c. 360-c. 435), consi-

derat îndeobte a fi fost stare al unei
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mnstiri de lâng Pelusium în Egipt i
exeget al Sf. Scripturi. Cercetrile re-

cente par a sugera c nu a fost stare al

vreunei comuniti monahale ehinoviale,

întrucât Sever* de Antiohia, cea mai ve-

che surs documentar îti ceea ce îl

privete pe Isidor, nu face nici o pome-
nire în acest sens. Este totui numit:

ta

ve-

nerabilul preot Isidor, altarul lui Hristos,

vasul slujirii Bisericilor, comoar a

Sfintei Scripturi'. în Apophtegmata Pa-

trum - Cuvintele Prinilor, este fnsâ

numit 'stare', formul care poate fi luat
cu sensul de

fc

Printe al pustiei' sau 'P-
rinte al monahilor". Mineiul lui Vasile II

i Shraxarul Bisericii din Constantinopol

nu îl pomenesc ca stare. Acest titlu îi

este dat în sec. VI de diaconul Rusticus*,

care a alctuit o colecie de 49 de scrisori

isidoriene i Ie-a tradus în latin, anexân-

du-le Actelor sinodului de la Efes (43 1).

Problema, dac Isidor a fost sau nu

stare, nu este important în sine i nu

poate fi rezolvat Ia stadiul actual al

cercetrilor. In schimb, reinem impor-

tana celor peste 2000 de scrisori care au

supravieuit i care reprezint o ade-

vrat min de informaii i inspiraie

teologic. Nu în zadar este pus de Fotie*

alaiuri de Vasile* cel Mare i Grigorie*

de Nazianz. ca fiind unul din marii epis-

tolari ai cretintii.

Scrisorile sale au ca temei fundamental

Sf. Scriptur. Pentru Isidor, orice tiin
are importan dac este preamrit de

adevrul divin. Cretinul trebuie s fie

aidoma unei albine i s extrag înelep-

ciunea i din filosofii pgâni. Demos-
tene, Platou, Aristotel i Homer erau i-

nui la loc de cinste de ctre Isidor, dup
cum putem deduce din desele citate pre-

luate din operele acestora. Multe din

scrisorile isidoriene sunt exegetice. El

face uz de metoda istoric i gramatical

a colii din Antiohia, respingând metoda

alegoric, care caut pretutindeni in

Vechiul Testament prefigurri ale lui

Hristos, ceea ce spune el. d ap la moar
pgânilor i ereticilor care contest ade-

vratele texte mesianice. In materie de

doctrin, Isidor apr Divinitatea lui

Hristos împotriva arienilor, respingând

opiniile acestora printr-o riguroas inter-

pretare literal a textelor scripturistice.

Totodat, el face uz i de terminologia

hristologic niceean, îndemnând la ps-
trarea hotrârilor de la Niceea. împotriva

maniheilor, apr omenitatea lui Hristos.

Exist o serie de scrisori pe care Isidor

Ie-a adesat lui Chirii* al Alexandriei, re-

proându-i comportarea de la Sinodul de

la Efes. Dintre scrierile care s-au pierdut

reinem tratatul Contra grecilor, Despre

neexistena destinului, al crui coninut

se pare c s-a pstrat în scrisoarea

adresat sofistului Harpocras.

Migne. PG 78, 177-1645; CPG HI, 5557-

5558; R. Aigrain, Quarante-neuf lettres de

Saint fsidore de PeJuse, edition critic/ne de

l'ancienne version latine contenite dans deitx

manuscrits du Concile d'Ephhse, Paris, 1911;

C.H. Tumer, The Letters of Saint Isidore of
Pelusium* JThS 6, 1905, p. 70-86; Isidore de

Peluse, Lettre I, ed de P. Evieux, în SCh 422;

scrisoarea lui Sever ctre Zaharia Pelusiotul

ed. de E.W. Brooks. The Sixfh of Select

Letters of Severus, voi. 1 1/2 (traducere),

Londra, 1904; L. Bayer, Isidors von Pelu-

sium klassische Bildung, Paderborn, 1915;

D.S. Balanos, Isidor Pelusiotul (în grecete),

Alena, 1922; B. P. Glueck, Isidori Pelusiotae

summa docthnae moralis* WGrtzburg, 1848;

L. Bober, De arte hermeneutica S. isidori

Pelusiotae, Cracovia, 1878; A. Schmidl, Die

Christologie Isidors von Pelusium, Freiburg

in der Schweiz, 1948; CM. Fouskas, Saint

Isidore of Pelusium andthe New Testament,

Athens, 1967; idem, Saint Isidore of Pe-

lusium. His Life and Works, Athens, 1970; O.

Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen

Literatnr, IV, p. 100-107: L G. Coman. Pa-

trologie, 1956, p. 151-153; Idem, III, p. 458-
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468; Cross, Isidore, St., ari. în ODCC, p. 717;

A.M. Ritter, DSp 7, 2097-2103; Quasten,

Patmlogy. III, p. 180-185, cu bibliografie;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 267-268; S. Zin-

cone, ttldort de Peiusey în DECA, 1. p. 125 1
-

1253: T. Fuhrer, Isidor von Pelmium, în

LACL.p. 319-320.

Isihie

Isihie (sec. IN-IV), episcop în Egipt,

cunoscut în special pentru ediia re-

vizuit a SeptuagiiUei i a Noului Tes-

tament, text folosit la Alexandria în sec.

al IV-lea, fiind preferat ediiei lui Origen.

leronim îl acuz pe Isihie de interpolri

i false adaosuri la textul biblic. Este,

totodat, semnatar al scrisorii adresate,

împreun cu ali trei episcopi egipteni.

Fileas. Teodor i Pahomiu, episcopului

schismatic Meletie din Lycopolis, cu

privire la hirotoniile ilegale pe care aces-

ta le svârea în alte diocese. Scrisoarea

s-a pstrat numai în traducere latin.

Isihie poate fi identificat cu episcopul

egiptean omonim care a fost martirizat în

timpul persecuiei lui Diocleian.

Migne, PG 10, 1565-1568; E. Venables,

Hcsychiit.w art. în Smith-Wace. II, p. 7-8;

Cftiss, ffi'srchius, art. în ODCC, p. 644; F. G.

Kenyon, Hesychnts and the Text nfthe Ntew

Testament, în Memorial Lagrange. 1940, p.

245-250; Altaner-Stuiber/ 1980, p. 213;

Quasten, Patrology, II, p. 118; G. Ladocsi,

Hesychust în DECA, I, p. 1148; G.

Rowekamp, Ilesychius von Aiexandrien,

Exeget, în LACL, p. 284, cu bibliografie.

Isihie

Isihie (sec. V sau VI), lexicograf, origi-

nar din Alexandria, uneori greit identifi-

cat cu Isihie*, exegetul din acelai ora.

Este autorul unui lexicon grec de filolo-

gie clasic i dialectic. El s-a inspirat

din diverse lucrri i culegeri de dic-

toane. Lexiconul a suferit, de-a lungul

vremii, mai multe interpolri din Homer,

Euripide, Grigorie* de Nazianz i Sep-

tuaginta, preluate din glosarul lui Chirii*,

iar cele mai recente interpolri, glose la

Septuaginta, din Epifanie*, dreptul ro-

man, au fost scoase din Onomastica

sacra. Se pare c el nu a fost cretin.

K. Latte, Hesychius Alexandrini Lexicon, I-

2, Kopenhagen, 1953, 1966 (text); PWK. 8.

2, 1317-1377; W. Christ. Geschichte der

griechischen Literator^ voi. II. Miinchen,

1914, p. 1083; G. Ladocsi, Hesychius, în

DECA, I, p. 1 148; G. Rflwekamp, Hesychius

von Alexandrien, Lexikograph* în LACL, p.

284.

Isihie de Ierusalim

Isihie de Ierusalim (sec. V), scriitor bi-

sericesc grec i exeget. S-a nscut i a

fost educat la Ierusalim, unde, potrivit

Mineiului de pe luna martie 28, 'me-

ditând asupra Scripturilor a dobândit o

cunoatere profund a lucrurilor celor

dumnezeieti'. Despre el se tie, din

informaia dat de Teofan Mrturisitorul,

c în jurul anului 412 era stimat în mod
deosebit ca preot i predicator al Bisericii

din Ierusalim. Chirii* de Scythopolis îi

aduce laude ca "învtor al Bisericii
1

,

'teolog' i 'vestit lumintor', informân-

du-ne c, în 428 sau 429, l-a însoit pe

Patriarhul luvenalie al Ierusalimului Ia

ceremonia de sfinire a bisericii lui Eu-

timie. Acelai Minei spune c Isihie a co-

mentat întreaga Biblie. La început, afir-

maia a prut exagerat, îns cercetrile

ulterioare au dovedit câ nu este departe

de adevr. Duman al filosofiei pe care o

numete înelepciune exterioar, deoa-

rece a fost folosit de eretici pentru a fal-

sifica învtura Bisericii i în special

învtura despre Hristos, Isihie propune
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o doctrin cretin profund biblic i o

hristoiogie nefilosofic. El evit termeni

ca persoana, ipostas, esen, natur, sub-

stituindu-i cu expresii biblice. Se pare c
el nu s-a lsat influenat, în limbajul su,

nici de sinodul de la Efes (43 1 ) i nici de

cel de la Calcedon (451). Elementele

hristologiei sale sunt dependente de

gândirea Ini Chirii* al Alexandriei, fr a

prelua de la el i limbajul de specialitate.

Isihie a aprat ortodoxia împotriva arie-

nilor, a apolinaritilor i a doctrinei

antiohiene a separrii. Cu toate acestea,

el a fost acuzat de papa Pelagiu I i de

episcopul Ioan* de Maiuma, c ar fi fost

monofizit. Se pare c nu exist îns o

baz real în operele sale pentru o astfel

de acuz (Jurgen). Dintre operele sale, un

numr destul de mare s-a pierdut, iar

multe altele ateapt s fie editate. El a

scris o serie de comentarii cum ar fî la

Levitic, Iov, la Psalmi (dou comentarii,

unul mai mare i altul mic), glose sau

scolii la Isaia, Profeii mici. Psalmi, la

Cântarea Cântrilor. La acestea se adau-

g o serie de predici, puine la numr, o

Istorie bisericeasc, din care Teodor* de

Mopsuestia a citit un capitol la sinodul V
ecumenic de Ia Constantinopol din 553.

Lucrarea se pstreaz în traducere latin.

Isihie a mai scris o colecie de uhieciuni

i soluii, un fel de sinopscare ilustreaz

61 de probleme din Evanghelie prin

întrebare i rspuns. Isihie a fost influ-

enat de metodele exegetice ale lui

Origen* i a mers atât de departe încât a

afirmat c nu putem gsi un sens literal

pentru toate propoziiile din Scriptur.

S-a opus folosirii filosofiei în rezolvarea

unor probleme teologice.

Migne, PG 93, 781-1560; C. Tcherakian, The

Commentary on Job by Hesychius, Presbyter

ofJerusalem, Veneia, 1913 (în annean); M.

Faulhaber. Hesychii Hierosalymitani inter-

pretatio fsaiae prophetae, Freiburg i.B.,

1900; M. Aubineau, Home/ies pascates, în

SCh 187, Paris, 1972; Les homelies festales

d'Hesychius de Jerusatem, Bruxelles, 1978:

R. Devreese, Les anciens commmtaleurs

grecs des Psaumes, Roma, 1970, p. 243-301;

R.S. Pittman, The Marian Homilies of

Hesychius ofJerusalem, Ann Arbor, 1974;

K. JUssen, Die dogmatischen Anschauungen

des Hesychius von Jerusalem, 2 voi., 1931*

1934: E. Venables, Hesychius (25), art. în

Smith-Wace, III. p. 11-12: Bardenhewer, IV.

257-261: Altaner-Stuiber, 1980, 227. 333 i

urm.; Cross, Hesychius ofJerusalem, art. în

ODCC, p. 644-645: Quasten, Patrology, 111,

p. 488-496. cu bibliografie; G. Ladocsi,

Hesychius, în DECA, I, p. 1148-1149; G.

Rowekamp, Hesychius von Jerusalem, în

LACL, p. 285-286, cu bibliografie.

Isihie 'Ilustris' sau de Milet

Isihie 'Ilustris
4

sau de Milet, istoric i

biograf din a doua jumtate a sec. VI.

Este autorul unei Istorii universale, care

acoper 1 920 de ani, de la regele Belus al

asirienilor i pân la Atanasie I. Fotie

numete aceast lucrare: Istoria roman

i generala, iar lexiconul lui Suidas: Cro-

nic. Lucrarea se împarte în ase diviziuni

sau seciuni: 1. de la Belus la rzboiul

troian; 2. de la cderea Troiei la înteme-

ierea Romei; 3. de la întemeierea Romei

la numirea primilor consuli; 4. de la pu-

terea consular Ia singurul stpân itor,

lulius Cezar; 5. de la lulius Cezar la înte-

meierea Constantinopolului; 6. de la în-

temeierea Constantinopolului i pân la

moartea lui Atanasie I, în anul 518. Din

aceast istorie s-au pstrat doar frag-

mente, în special începutul seciunii a

asea, publicate, de mai multe ori. sub

titlul Patria Constarttinopolis. Isihie îi

continu istoria cu un supliment, cuprin-

zând perioada împratului Justin i primii

ani ai domniei lui Justinian. El îi între-

rupe lucrarea datorit morii timpurii a
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fiului su. Acest supliment s~a pierdut în

întregime. Isihie a mai redactat i o a

treia lucrare, din nefericire i aceasta

pierdut, intitulat: Onomatologos sau

Index de savani ilutri, cuprinzând

biografii ale unor scriitor greci de seam,
clasificai dup genul literar; poei, filo-

sofi etc, i enumerai în ordine cronolo-

gic. In sec. IX Onomatoiogos a fost

abreviat i îmbuntit în sensul c au

fost introdui i scriitori cretini. Autorul

acestei versiuni, necunoscut de altfel, a

folosit lucrarea lui Ieronim* De viris

ilhtstribus.

Migne, PG 92, 1057; 93, 1449; Flesychii

Milesii opuscula duo quae supersunt, rec.

J.C. Orelli, Leipzig, 1820; Hesychii Milesii

Onomatologi quae suptrsunl cum pro/e-

gomenis, ed. F. Facil, Leipzig, 1882; T.

Preger, Scriptores originum Consiantinopo-

liturum, Leipzig, 1901, p. 1-18; Krumbacher,

p. 323-325; M.E. Colonna, Gli storici bizan-

tini dai IV secolo al XV secolo I, Napoli,

1956, p. 60-61; S. Impelizzari, La letteratura

bizantina, Milano, 1975, p. 242-243; E.

Venables, Hesychius (27) lUustris, art. in

Smith-Wace, III, p. 12-13; W. Spoeri,

Hesychios, în KLR 2, 1979, 1121-1122, cu

bibliografie; A. Labate, Hesychius, în

DECA, 1, p. 1 149-1 150; C. Schmidt, Hesy-

chias von Milet, în LACL, p. 286, cu biblio-

grafie.

Isihie de Saloria

Isihie de Salona (m. 429), episcop de

Salona (Spalato) în Dalmaia. îi cu-

noatem corespondena pe care a avut-o

cu Sf. loan* Hrisostom, papa Zosim i
Fer. Augustin*. Scrisorile sale nu s-au

pstrat, îns ne putem face o imagine de

ansamblu despre preocuprile sale din

rspunsurile pe care Ie-a primit. Sf. loan

i-a scris în legtur cu situaia tragic

prin care trecea Biserica din Rsrit,
exprimându-i compasiunea fa de în-

cercrile la care era supus. în scrisoarea

ctre papa Zosim se arta preocupat de

rapiditatea excesiv cu care erau acor-

date treptele sacerdotale, practic pe care

el personal o dezavua. Mult mai bogat a

fost corespondena cu Fer. Augustin,

cruia îi solicita cu insisten un rspuns
cu privire la sfâritul timpului i iminen-

ta venire a timpurilor esliatologice, cu

special referire Ia profeia Iui Daniel

privind cele aptezeci de sptmâni. Fer.

Augustin îi rspunde în Epistola 197,

trimiându-l la interpretarea dal de Fer.

Ieronim*, subliniind, totodat, c sfâr-

itul este necunoscut i c va avea loc

atunci când toate popoarele vor fi primit

Evanghelia. Isihie se arat nemulumit de

acest rspuns i îi solicit lui Augustin

alte explicaii, care s in cont i de sem-

nele vremii. Augustin îi rspunde într-o

epistol-tratat, nr. 199, De/ine saectdi, în

care îi prezint, într-un limbaj clar, nelip-

sit uneori de ironie, prerea sa în proble-

ma sfâritului lumii. în opinia sa. cei ce

cred c va veni curând, cei ce cred c va

veni mai târziu, sau cei ce spun c nu este

cunoascut timpul venirii Domnului, cu

toii la un loc, se strduiesc s fie pre-

gtii pentru clipa venirii Sale.

H.W. Phillott, Hesychius (6), art. în Smith-

Wace, IU, p. 8-9; U. Dionisi. Hesychius de

Salone, în DECA, 1, p. 1150.

Isihie Sinaitul

Isihie Sinaitul, egumen al mnstirii

'Rugul aprins' de pe Muntele Sinai,

autor al unui Florilegiu duhovnicesc, sub

titlul Dou centurii asupra sobrietii i
virtuii. Exist o versiune scurt a acestui

Florilegiu, în patruzeci de capitole, dis-

puse în ordine alfabetic, cuprinzând în

realitate doar jumtate din aceast
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lucrare. întrucât Isihie folosete in

Florilegiul su texte din loan* Scârarui

i Maxim* Mrturisitorul, trebuie s-l

plasm dup acetia. îns nu mai târziu

de sfâritul sec. VII.

Migne, PG 93. 1479-1544; M Waegemann,

Leu 24 chapitr&s 'De temperantia et virtute'

d'llesychius, Edition critique, SE 22,

1974/1975, p. 195-285; J. Kirchmeyer. DSp.

VII, col. 408-410, cu bibliografie i analiz:

J.-M. Sauget, tfesychfus le Sinad'te, în

DECA, I. p. 1350-115!; C. Sclimidt, Hesy-

chius, Aht im Domhwchkloster% în LACL, p.

284.

luda

Iuda,
c

rob al Iui lisus Hristos i frate al

Iui Iacov\ dup cum se prezint el în

primul verset al epistolei sale sobor-

niceti, este considerat a fi unul din

'fraii' Domnului, alturi de lacov, losif,

i Simon, cu referire la textele din Marcu

6, 3 etc; loan 7, 3; Fapte 1, 14; I Corin-

teni 9, 5. Aceast interpretare a fost

acceptat doar de Tertullian i probabil

de Hegesip*. Când Helvidius* reia

aceast ipotez în 382. leronim* o res-

pinge cu trie, afirmând învtura
tradiional a Bisericii privind pururea

feciorie a Maicii Domnului. leronim afir-

m clar c aa-numiii "frai' ai Dom-

nului erau fiii Mriei, mama lui lacob

(Marcu 15, 40), sau c ar fi fost fiii lui

losif dintr-o cstorie anterioar. Dup o

interpretare mai recent, este vorba de

fiii Mriei, mama lui lacob i losif, soia

lui Cleopa, care, în interpretarea lui

Hegesip, a fost fratele lui losif.

Acest Iuda este autorul Epistolei sobor-

niceti a lui Iuda în care sunt combtute

ereziile i ereticii din acea vreme. Cât

privete locul scrierii, se pare c a fost

Palestina, iar data propriu-zis poate fi

afirmat cu oarecare aproximaie, i
anume, anii 64-66.

Potrivit Tradiiei, a fcut i el parte din

ceata celor 70 de ucenici. Nu trebuie con-

fundat cu apostolul Iuda Tadeul, cum

adeseori s-a fcut în mod eronat.

C Bigg, Epistles of St. Peter and St. Jude.

ICC, ed. 2-a, Edinburgh, 191 0; J.B. Mayor,

The Epistle of St. Jude and the Secând

Epistle ofSt. Peter, London, 1907; J. Chaine,

Les Epitres catholiques* Htudes Bibliques.

1939; Gh, I. Ghia, Epistola lui luda, comen-

tariu, Craiova, 1972; T. W. H. Leahy, Jude.

Epistle of »., în NCE, 8, p. 17-18; G.H.

Boobyer. Jude, în Peak's Commcntary on the

Bible, ed. M. Black i H.H. Rowley, New
York. 1962, p. 1041-1042.

Iulian Arianul
vezi Julian Arianul

Iulian de Eclanum
vezi Julian de Eclanum

Iulian de Halicarnas
vezi .iulian de Halicarnas

Iulian de Toledo
vezi Julian de Toledo

Iuliu de Aqfahs

Iul iu de Aqfahs (Khevehs, în provincia

Minieh, Egipt), autor al unui ciclu de

istorii aghiografice egiptene. Pentru a

cunoate îndeaproape suferinele îndu-

rate de martirii cretini, reuete s de-

vin secretarul prefectului de Egipt. In

aceast calitate, cu gesturi aproape sa-

dice a urmrit întregul lan de suferine la

care au fost supui martirii cretini. In

cele din urm, el însui se încretineaz
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i sufer moarte martiric. Tradiia
haghiografic coptic relateaz c el ar fi

fost ucis de ase ori, iar de cinci ori a
revenit la via, înainte de a-i da obtes-
cul sfârit în chinuri groaznice i de a
primi cununa muceniciei. Aceast rela-

tare nu este menit s sublinieze doar
convertirea la cretinism a lui Iuliu, ci s
garanteze c, prin atotputerea lui Dum-
nezeu, este asigurat integritatea tru-

peasc a martirilor la învierea de apoi.

Th, Baumeister, Martyr imictus*
MUnster/W., 1972, p. 116-117; V. Saxer,
Jules d'Aqfahs, în DECA, II, p. 1369.

IULIU CASSIAN, encratit, mijlocul

sec. II, menionat de Clement* Alexan-
drinul, care citeaz una din lucrri Ic sale,

i anume : 'E^ytitikcc, în care el susine
anterioritatea spiritual a lui Moise,
'filosoful ebraic', fa de înelepciunea i
filosofia pgân. Cea de a doua lucrare a

lui Iuliu este Ilepi âvicpaieia i\ nepi
COvo^xia (Despre abstinen sau
despre castitatea desvârit), în care

susine idei encratite, întemeiate pe pla-

tonism: preexistenta sufletelor, sufletul

czut i încarcerat în trup, la care adaug
o serie de concepii ascetice gnostice

valentiniene. El susine c Hristos a avut
un trup aparent, iar procreaia este

interzis. Iuliu i-a bazat doctrina sa pe
Evanghelia dup egipteni, scriere apar-

inând gnosticilor.

F. Bogliani, La tradiiione erestologica

suWEncraiismo 11 La conjutazione di
demente d'Alessandria, AAT, 96, 1961-
1962; Idem, Jules Cassien, în DECA, I[, p.
1369-1370; D. Wyrwa, Julius Cassian, în

LACL. p. 364, cu bibliografie.

Iulius Sextus Africanus

Iulius Sextus Africanus (170-240), autor
al primei cronici cretine care prezint.

în linii mari. istoria de la crearea lumii i
pân la anul 221 . S-a nscut la Ierusalim

(Aelia Capitolina) i nu în Africa, dup
cum se afirm îndeobte, pornindu-se,

probabil, de la cognomenul de Africanus

(Suidas*, Bardenhewer .a.). îi petrece

o mare parte a vieii în Emmaus. întrucât

cetatea Emmaus decade, ajungând ruine,

Iulius este trimis în anul 221 ca mesager
la împratul Elagabalus spre a-l convinge
s restaureze cetatea. împratul îl va
numi conductor al comisiei pentru re-

construirea Emmaus-ului, care va primi

numele de Nicopolis. "Nu se cunoate
cum i când a ajuns s se converteasc la

cretinism. Este posibil ca el s fi primit

credina cretin în timpul ederii sale Ja

Edessa, unde a avut strânse legturi la

curtea regilor Abgar IX i Abgar X. A
cltorit la Alexandria, unde i-a cunoscut
pe Origen* i pe ucenicul lui, Heraclas*,

audiind cursurile de filosofie ale acestu-

ia. Din corespondena lui cu Origen, în

legtur cu diverse teme de exegez bi-

blic, s-a pstrat o scrisoare. în timpul

împratului Alexandrii Sever (222-235).

construiete, în cinstea acestuia, o bi-

bliotec în Pantheonul de la Roma.
Tradiia cretin siriac târzie susine c
el a fost episcop în Emmaus i c a scris

comentarii scripturistice (Dionisie bar-

Salibi). Se pare c el nu a deinut nici o
funcie eclesiastic, iar interesul lui nu
s-a îndreptat spre tiinele sacre, ci spre

cele profane. i-a petrecut ultima parte a

vieii la Nicopolis, unde s-a stins din

viat în anul 240, data Scrisorii sale

ctre Origen.

Iulius este considerat, alturi de Cle-

ment* i Origen, ca unul dintre cei mai
învai scriitori bisericeti ante-niceenî

(Salmon). Marea sa lucrare, în care el a
dorit s prezinte evenimentele istorice de
la începutul lumii, a necesitat cercetri

îndelungate i lecturi deosebit de bogate.
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Fragmentele care s-au pstrat dovedesc

cu prisosin cultura lui deosebit. Cea

mai de seam lucrare. Cronica sau

Cronografia lumii, pe care o duce pân Ia

anul 221, al patrulea an al lui Elagabalus,

(sau 217-218, dup unele preri), a fost

'lucrat cu acribie', ne spune Eusebiu. Ea

a fost conceput în cinci cri i reprezin-

t prima cronic cretin. Din ea s-au

pstrat fragmente în scrierile Iui Eusebiu.

Preparaia i Demonstratio Evangelii, în

Cronografia lui George Syncellos i la

ali scriitori. Cronica sincronizeaz eve-

nimentele istoriei ebraice i cretine, cu

acelea ale lumii universale (Coman). El a

susjinut c lumea va dinui 6000 de ani

de la Facere, iar naterea lui Hristos,

eveniment pe care îl antedateaz cu trei

ani, o plaseaz la anul 5500 de la Facere.

Astfel, dup prerea lui, mai rmseser
doar 500 de ani pân la sfârit, dup care

urmeaz mileniul sau Sabatul cosmic.

Cea de a doua lucrare. Broderii - Kesioi,

conceput în 24 de cri, este o compi-

laie enciclopedic i conine diverse

teme de istorie natural, medicin, tiine

militare, magie, matematic, agricultur

etc. Lucrarea a fost dedicat împratului

Alexandru Sever. Din nefericire i
aceast oper deosebit s-a pstrat doar

fragmentar. Din corespondena sa, s-au

pstrat doar dou scrisori, una adresat

lui Origen. în care îi exprim nedu-

merirea sa în leytur cu istoria Suzanei

din cartea Iui Danîil, netiind dac era

autentic sau nu, iar alta, adresat unui

oarecare Aristide, unde încearc s pun
de acord deosebirile din genealogia lui

lisus prezentat la începutul Evanghe-

liilor dup Matei i Luca.

Lui Iulius i-au mai fost atribuite dou
lucrri: Povestirea celor întâmplate în

Persia cu prilejul întruprii Domnului

Dumnezeului i Mântuitorului nostru

Iisits Hristos i Passio Symphorosae et

septem filiorum eius. Prima lucrare

aparine lui Afroditian. Cât privete Pti-

mirea Sfintei Symphorosa i a celor apte

fii ai ei, nu se poate spune c ar fi fost

scris de el, îns, pe baza autoritii

'Sfântului Eusebiu istoricul', care afirm

c el a scris faptele i ptimirile aproape

ale tuturor martirilor Romei i ai întregii

Halii, problema poate rmâne deschis.

Migne, PG 10, 63-94; M. i. Routh, Reliquae

sacrae, ed. a 2-a, 2, 238-309; J.-R. Vieilie-

fond, Fragments des Cestes provenant de la

collection des tacticiens grecs, Paris, 1932;

idem, Les <Cestes> de Julius Africanus.

Etude sur l'ensemble desfragments avec edi-

tion, traduction ei commentaires, Florena-

Paris, 1970; W. Reichardt, Die Briefe des

Sextus Julius Africanus an Aristides und

Origenes (TU 34,3), Leipzig, 1909; B.

Altaner, Augustinus und Jidius Africanus,

VC 4, 1950, p. 37-45; W. Bauer, Recht-

glâub igkeir und Ketzerei im ltesten

Christemum, BHT 10, TUbingen, 1934, II i

urm., 162-167; A. Harnack, Die Sammlnng

der Briefe des Origenes und sein Brief-

wechxel mit Julius Africanus: SAB., 1925; J.

Granger, Julius Africanus and the Library of

the Pantheon, JThSt., 34, 1933, p. 157-166;

G. Salmon, Africanus, Julius, art. în Smith-

Wace, I, p. 53-57; Cross, Julius Africanus,

Sextus. art. în ODCC, p. 768; E. Amann, în

DTC VIII, 1924, col. 1921-1925, cu biblio-

grafie; Altaner-Stuiber, 1980, p. 205, 209 i

urm.; Quasten, Patrology, II, p. 137-140, cu

bibliografie; I.G. Coman, II, p. 384-389; M.

Simonetti, Jutes l'Africain* în DECA, II, p.

1368-1369; G. Broszio, Julius Africanus, în

LACL, p. 364.

Iuvencus, Gaius Vettius

Aqiiiliniis

Iuvencus, Gaius Vettius Aquilinus, (sec.

IV), poet latin, de origine din Spania. A
fost hirotonit preot i a trit, dup cum ne

informeaz Ieronim*, în timpul împra-
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tului Constantin. A avut o educaie

aleas, fiind cunosctor al culturii clasice

i în special a operelor poeilor Vergi li us,.

Plautus, Vaterius Flaccus, Statius i
Ovidius. A fost influenat în special de

Vergilius.

Opera sa, Evangeliorum libri, este un

poem în patru cri cuprinzând dou pro-

loage i 3219 hexametri. Este vorba de o

transpunere în versuri a Evangheliilor i
reprezint primul poem epic cretin în

limba latin (Quasten). luvencus nu a

fost doar un simplu versificator, ci i un

adevrat creator de limb. El a creat

cuvinte noi, neologisme, i a dat o mai

mare expresivitate limbajului poetic, prin

folosirea adjectivelor. în redarea textului

evanghelic, el se menine foarte aproape

de expresia biblic, fr licene poetice

care s trdeze adevratul mesaj al

Evangheliei lui Hristos.

Migne, PL 19, 9-346; CPL, 1385; J. Huenier,

în CSEL 24, Viena, 1891; A. Knappitsch,

Evangheliorum libri quatiuor, Graz, 1910-

1913 (text, trad. în german i comentariu);

Walter Locke, Juvencus, G. Vettius Aqui-

limts. art. în Smith-Wace, III. p. 598-599;

Tixeront, Patrologie, p. 326; F. Vivona, De
Juvenci poetae amplificationibus, Palermo,

1903; E. Borrell. Evangeliorum concordan-

(iae secundam J. Huemer editionem, Barce-

lona, 1990; idem, J. index verborum et alia

instrumenta lexica. Barcelona, 1990: Cayrd,

I, p. 540; Altaner-Stuiber, 1980, p. 405;

Quasten, Potrology, IV, p. 265-269, cu biblio-

grafie; J. Fontaine, Naissance de la poesie

dans /'Occident chretien, IIIe-IVe siecles.

Paris, 1981 ; I. Opelt, Juvencus, în DECA, II,

p. 1391- 1392; M. Prtinte, Juvencus, în

LACL, p. 371-372, cu bibliografie.
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j

Jeu

Jeu. a. în sistemul gnostic coninut în

Pistis Sophia, conductorul suprem 'al

locului celor care sunt de-a dreapta\

adic, trâmul foarte de jos, imediat ur-

mtor celui în care se afl 'comoara lu-

minii', dar infinit deasupra trâmului ce-

rurilor vizibile. Sarcina lui Jeu este de a

atrage lumina din comorile de deasupra

i s o transmit regiunilor inferioare. El

este supraveghetorul sau stpânul

(e7uciko7co<; sau a7YE?ioq) luminii, numit

i 'primul om'. El îi ine în frâu pe ar-

honîi din sferele cereti inferioare i îi

pedepsete dac încalc regulile deja

impuse. Jeu mai este Tatl lui Sabaoth,

arhonul cel mai de jos al 'locului celor

de-a dreapta' . Din Sabaoth se trage sufle-

tul (voxn) 1"' Hristos, care îl numete pe

Jeu *Tatl Tatlui meu'.

b. Crile lui Jeu, titlul a dou tratate

gnostice menionate în Pistis Sophia,

atribuite lui Enoch. Ele exist i în Codi-

cele Bruce, ocupând primele dou locuri.

C Schmidt, Gnostische Schriften in Kop-

tischer Sptache am dem Codex Brucianus,

TU, VIII, Hefte l-2? 1892, p. 38-141, trad. în

german, p. 142-225; W. TilI, Koptishes-

Gnostischc Schriften, I, GCS, 45, ed. 3-a,

1959, p. 257-329; Altaner-Stuiber, 1980, p.

131; G. ROwekamp, Jeu-Biicher. în LACL,

p. 330, cu bibliografie.

Johannitius vezi Hunayn ibn

Ishaq

Jovinian

Jovinian (m. 406), clugr apusean, venit

la Roma, probabil din Nordul Italiei, i
condamnat ca eretic de sinoadele de Ia

Roma i Milano, în jurul anului 390.

Informaiile pe care le deinem despre el

provin de la Ieronim* care a scris dou
cri împotriva lui: Adversus Jovinia-

num. Dup Ieronim, Jovinian susinea c
înaintea lui Dumnezeu o fecioar nu este

mai bun decât o femeie cstorit; nici

abstinena nu este mai bun decât mân-

carea cu recunotin; o persoan boteza-

t cu Duhul sau cu ap nu poate grei;

toate pcatele sunt egale i c exist doar

o singur pedeaps i o singur rsplat.

Augustin* subliniaz i alte erori doc-

trinare, mai ales cea referitoare Ia faptul

c Fecioara Mria dup natere nu a mai

rmas fecioar. Jovinian i-a pus în scris

toate aceste idei în Commentarioli, lu-

crare de altfel pierdut, care a fost pre-

zentat lui Siriciu, episcopul Romei. In

consecin Siriciu a convocat o adunare a

clericilor i a condamnat noua erezie.

Alturi de Jovinian au mai fost menio-

nai ca adepi Auxentiu. Genialis, Felîx,

Martianus, Januarius .a. Ei intervin pe

lâng Ambrozie* de Mi lan în sperana c
le va ridica pedeapsa. Acesta rmâne

totui de partea lui Siriciu i împreun cu

ali opt episcopi, subscrie Ia hotrârea

luat de el. Jovinian a fost trimis în exil

în 398 de ctre Honoriu. Spre deosebire

de tratatul lui Ieronim, care este foarte

dur la adresa lui Jovinian, Augustin

adopt, în dou epistole, De bono conju-

gali i De sanda virginitate un ton mai

moderat.

W. Haller, Jovinianus, Leipzig, 1897 (frag-

mente); Migne, PL. 23, 211-338 (Ieronim);

PL, 13, 1168-1172 (Siriciu, Ep. 7); PL, 16,

1 124-1 129 (Ambrozie); F. Valii, Giovaniano,

Urbino, 1954; J. LI. Davies, Jovinianus (2),

ari. în Smith-Wace, III, p. 465-466; DSp 8,
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col. 1469-1470; Altaner-Stuiber, 1980, p.

355, 395, 400. 432; J. Gribomont, Jovinien,

în DECA, II, p. 1353-1354; G. Rdwekamp.

Jovinian, în LACL, p. 360.

Julian Apolinaristul

Julian aparine, alturi de Eunomiu* de

Beroea (în Tracia), gruprii apolinariste

extremiste a lui Polemon. De la Julian

s-a pstrat un fragment dintr-o scrisoare

de rspuns ctre Polemon, Epistola aci

Polemorwm. Au mai supravieuit i alte

câteva fragmente care i-au fost adresate

lui Julian de ctre magistrul su, editate

în Doctrina Patrum. Doctrina afirmat în

aceste fragmente poart nuane clare

apolinariste, identice cu învturile ex-

tremiste propuse de Polemon.

F. Diekamp. Doctrina Patrum. Munster.

1907. p. 247-248, 308; H. Lietzmann,

ApoH'maris von Laodicea und seine Scintle.

Ttibingen, 1904. p. 277; retip. Hildesheim.

1970; E. Cavalcanti, Sutien 1'Apoilinuristu, în

DECA. II, p. 1370; G. Feige. Julian,

Apollinarist, în LACL. p. 360.

Julian Arianul

Julian Arianul, personaj necunoscut,

plasat în mediul arian din Antiohia în a

doua jumtate a sec. IV, mai exact între

357 i 379/381 . Acestuia îi sunt atribuite

fragmentele din Comentariul la cartea

lui Iov, care se regsesc în Catene, în-

deobte considerate ca fiind ale lui Ju-

lian* de Halicamas. In plus. tot el pare a

fi autorul Constituiilor apostolice t al

scrisorilor pseudo-ignatiene. Optzeci i
patru de canoane apostolice, care la ori-

gine fceau parte din Constituiile apos-

tolice, i-ar aparine tot lui Julian.

CPG, H. 2075; H. Lietzmann. Catenen.

Mitteilungen iiber ihre Geschichte und hand-

schrtftliche Qberlieferun& Freiburg, 1897, p.

28-34; D. Hagedorn. Der Htohkommentar

des Arianers Julian^ Berlin, 1973; P. Ferhat,

Der Jobprolog des Julianos von Hahkar-

rrassos in einer armenischen Bearbeitung,

OC NS, I. 1911. p. 26-31; F.X. Funk,

Didascah'a et Constitui iones Apostolorum, 2

Bde., Paderborn. 1905: J.B. Lightfoor, The

Apostolic Fathers* 3/2, London2
, 1885; R.

Draguet. Julien d'Halicarnasse, DTC, 8. 2,

1 93 1 art. cit.; E. Cavalcanti, Julien l'Arien, în

DECA. II, p. 1373; B. Windau. Julian,

Arianer y în LACL, p. 360.

Julian de Cos (Kos)

.Iulian a fost episcop de Cos sau Kos i
apocrisiarh al papii Leon cel Mare la

Constantinopol. S-a nscut în Italia i a

fost educat la Roma, unde a învat i
limba greac. Cunotinele sale de greac

au fost deosebit de folositoare papii Leon

care nu a cunoscut aceast limb i ca

atare, a avut nevoie de traducerea docu-

mentelor i a actelor sinodale redactate în

acea limb. Teologia lui Julian a fost pur

ortodox. Astfel, la sinodul de la Con-

stantinopol din 448, el mrturisete, spre

marea suprare a lui Dioscor*. credina

în dou naturi i o singur persoan',

între Julian i papa Leon cel Mare s-a ivit

o mare neconcordan de idei referitoare

Ia canonul 28 al sinodului de la Calcedon

care confirm primatul scaunului de

Constantinopol. In timp ce papa Leon i
ceilali delegai papali protesteaz, .Iulian

nu numai câ îl susine pe Anatolie, dar îi

scrie papii s recunoasc i s accepte

acel canon. Incidentul se stinge, mai ales

pentru c papa avea nevoie de activitatea

informativ întreprins de ctre Julian pe

lâng ciulea imperial i patriarhia con-

stantinopolitan. în timpul în care a de-

inut funcia de apocrisiarh, Julian i-a

scris papii Leon cu regularitate, infor-

mându-l despre cele ce se întâmplau la

Constantinopol. în martie 453, Leon îi
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cere acestuia s fac o traducere o nou
traducere a actelor sinodale pentru a le

putea înelege mai uor. în anul 457

.Iulian revine la dioceza sa de pe insula

Cos (Kos), nu departe de rmul asiatic.

tim acest lucru din scrisoarea pe care o

adreseaz împratului Leon, în calitate

de episcop, privind problema ridicat de

devierile doctrinare exprimate de Ti-

motei* Aelurul. Dup acest mument, nu

se mai cunoate nimic despre el.

Migne, PL 54, 1536 în note; T. J al land, The

Life and Time of St. Leo the Great, London,

1 94 1 ; C, Gore, Julianus (27), în Sm ith-Wace,

III, p. 473; B. Studer, Julien de Kos, în

DECA, II, p. 1375-1376.

Iulian de Eclanum

.Iulian de Eclanum (385-454), episcop de

Eclanum (Eclana, Eculanum sau Aecu-

lanum; în prezent Mirabella Eclano

aproape de Avellino). distins conductor

al pelagienilor. S-a nscut la Apulia în

jurul anului 385, într-o familie de nobili

romani. Tatl su, Memor sau Memo-
rius, a fost episcop, probabil în Capua,

iar mama sa Juliana descindea dintr-o

familie nobil din Italia. Fer. Augustin* a

cunoscut bine familia lui iulian, despre

are cuvinte de laud i frumoase apre-

cieri, în anul 404, Julian devine 'cite' în

biserica tatlui su i apoi se cstorete
cu Ia, fiica lui Aernilius, episcop de Be-

neventum. In anul 410 este hirotonit dia-

con, iar în 417 este hirotonit episcop de

ctre Inoceniu I. Numele episcopiei pen-

tru care a fost hirotonit este redat în

forme diverse. Reinem din informaia

lui M. Mercator, care a fost contemporan

cu el, c Julian a fost 'episcopus Ecla-

nensîs\ Devine cunoscut ca scriitor,

polemist, teolog i exeget, dup moartea

lui Inocenii! I, în timpul papei Zosim, i
mai exact dup ce acesta a expediat

scrisoarea sa circular, Tractoria, ctre

episcopii din Apus i din Rsrit, soli-

citându-le s iscleasc condamnarea

final a pelagienilor. Julian refuz s
iscleasc acea scrisoare i îi trimite

papei Zosim dou scrisori. Prima scri-

soare a circulat în Italia înainte de a-i fi

înmânat papei. In una din aceste scri-

sori, el cere clarificri papei Zosim.

înainte de a o iscli. Papa nu îi aprob
cererea i în schimb îl condamn împre-

un cu ali 18 episcopi italieni care nu au

acceptat s iscleasc Tractoria. Julian

apeleaz la Ravenna, de unde problema

este trimis lui Augustin, care rspunde

prin tratatul De nuptiis ei concupiscentia.

Când originalul scrisorii lui Julian îi par-

vine, Augustin a descoperit c multe din

citatele biblice nu corespundeau cu textul

original, i pentru a pune la punct proble-

ma, el scrie Contra Julianum Pelagia-

num. în 418, Julian îi rspunde lui Au-

gustin în patru cri Ad Turbantium.

Forat s prseasc Italia, Julian pleac

în Cilicia, unde este gzduit pentru o

vreme de Teodor* de Mopsuestia. Dup
moartea lui Bonifaciu i urcarea lui Ce-

lestin pe scaunul episcopal al Romei, în

422, revine în Italia. Celestin nu numai

c nu-l primete, dar îl i condamn,

între timp este condamnat i în Cilicia.

Aflând acest lucru, se îndreapt spre

Constantin opol, unde îl atepta o soart

asemntoare; fusese condamnat de Atti-

cus i de Sisiniu, succesorul lui Atticus.

Urcarea lui Nestorie* pe tronul patriarhal

din Constantinopol îi d sperane. El ape-

leaz atât la Nestorie, cât i la împratul

Teodosie II. Pentru început, cei doi îl

încurajeaz, îns, în urma interveniei lui

Mercator, care trimite împratului un

Commonitorium de Coelesiius, se îau

msuri împotriva lui Julian i a priete-

nilor si care sunt alungai din Con-

stantinopol. Sinodul ecumenic de la Efes,
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din 431, pecetluiete condamnarea tutu-

ror pelagienilor, inclusiv a lui Julian. în

cele din urm, Julian gsete adpost în

Sicilia, unde rmâne pân la moarte, în

454.

Pe lâng cele dou scrisori adresate lui

Zosim i Ad Tvrbantium, de la Julian au

mai rmas Epistola ad Ritfns, în care sunt

repetate acuzaiile de maniheism împo-
triva concepiei teologilor africani despre

natura uman, Epistola ad Romano&\
atribuit lui Caelestius, în care respinge

ideea de slbire a naturii i libertii

umane datorit pcatului lui Adam, i
Libri VIII ad Florunu în care îi exprim
resentimentul su fa de Augustin, de-

spre care spuneac a încearcat s rezolve

problema pelagian prin for i nu prin

raiune. La acestea se mai adaug co-

mentarii Ia profeii mici i la Iov. Lui

Julian t-au mai fost atribuite: Praedes*

tihatus; Libellus fidei i Summarium
aniipelagianum. Julian s-a impus ca teo-

log al micrii pelagiene. Chiar dac este

acuzat c ar fi repetat aceleai învturi
greite ale lui Pelagiu, el a fost cel care a

formulat categoriile de baz ale pelagia-

nismului, dându-le o coeren deosebit.

J. Garnier. Monumenta haereseos pela-

gianae, în PL 48; L. de Coninck, CCL 88.

1977, p. 331-402; A. Bruckner, Die vier

Bucher Jitlians von Aeculanum an Truban-

tius Berlin 1910, p. 24-76; Idem, Julian von
Eclanum, sein Leben und seine Lehre, TU,
XV, 3, 1897; A. Vaccari, SJ, Un commento a
Giobbe di Giuliano di Eclano, 1915; G.

Bouwman, S.V.D., Des Julian von Aecu-
lanum Kotnmentar zu den Propheten Osee,

Joel und Amos. Ein Beitrag zur Geschichte

der Exegese, Analecta Biblica, IX, Roma,
1958; J. Forget, în DTC, VIII, 1924, col.

1926-1931; T. W. Davids, Julianus (15), art.

în Smith-Wace, !!!, p. 469-472; Quasten,

Patrology, IV, p. 487-492 cu bibliografie

bogat; V Grossi, Julien d'Edanc\ în DECA,

II. p. 1373-1374; W. Geerlings, Julian von

Eclanum, în LACL. p. 361-362 cu bibliografie.

Julian de Halicarnas

Julian de Halicarnas (in. dup 527), epis-

cop monofizit de Halicarnas, din provin-

cia Carias. Comploteaz împreun cu
Sever de Antiohia pe lâng împratul

Anastasie în vederea înlturrii din

scaunul patriarhal de Constantinopol a

Iui Macedoniu. O dat cu urcarea pe tron

a împratului Justin, susintor al orto-

doxiei, Julian este obligat s prseasc
scaunul i s se retrag la Alexandria,

unde devine conductorul gruprii aph-

tartodoceilor* sau fantasiatilor (phan-

tasiastae\ adic a celor care susineau c
lisus Hristos a avut trup aparent. La Ale-

xandria, el redacteaz un Tomos în care

susine natura incoruptibil a trupului

Mântuitorului i ca atare, el nu a ptimit

i nici nu a murit i îl trimite lui Sever*

spre examinare. Acesta respinge ideile

sale, ceea ce duce la o controvers apri-

g. Evenimentul se petrecea în jurul anu-

lui 527, când Julian era deja în vârst. în

contextul acestei polemici, el scrie, pe
lâng Tomos

9 Adaosuri la Tomos, o
Apologie sau Discurs împotriva mani-

beilori eutihienilor, care s-au pierdut, i
un altul împotriva hlasfemiilor lui Sever,

care s-a pstrat în traducere siriac. Au
fost recuperate câteva din scrisorile sale.

Comentariul la Iov, care i-a fost atribuit,

îi aparine în realitate unui alt Julian, nu-

mit, pentru a fi deosebit de ali autori Ju-

lian* Arianul. Julian a fost clasat ca mo-
nofizit radical, în sensul c el ar fi susi-

nut c prin întrupare proprietile trupu-

lui lui Hristos au fost deteriorate, în sen-

sul c i-a pierdut incoruptibilitatea.

Studiile fcute de Draguet prezint mai
nuanat ideile lui Julian, i anume, c
acesta ar fi afirmat c, aa cum Adam a
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fost creat incoruptibil i nemuritor, stri-

cciunea i moartea fiind consecina

pcatului, tot aa Hristos, fiind fr de

pcat, a avut un trup ferit de stricciune,

ptimire sau suferin i moarte. Sever

susinea c trupul lui Hristos a dobândit

aceste caliti dup înviere. In conse-

cin, susine Draguet, Julian a învat c
patimile i moartea nu ar fi fost aparente,

ci asumate în mod voit de Hristos. în rea-

litate, intenia lui a fost de a reconcilia

realitatea suferinei i morii lui Hristos

cu absena pcatului originar în EI. Doc-

trina susinut de Julian a avut o serie de

adepi, mai ales în Egipt, printre care un

loc de frunte l-a avut Gaianus, care a

ocupat scaunul de la Alexandria pentru o

scurt vreme.

CPG, III, 7125-7127; CSCO, 244-245;

lucrarea clasic: R. Draguet, Julien d'Hali-

carnas.se et sa controverse avec Severe

d'Antioche sur l'incorruptibilite du corps du

Christ, Louvain, 1924, (cu fragmente în siri-

ac i greac, retraduse, i bibliografie

bogat); Idem, Pieces de polemique antiju-

lianiste, în Museon, XLIV, 1 93 1
, p. 255-3 1

7

(text i trad. lat.), LIV, 1941, p. 59-89; A.

Sanda (ed.). Severi Antijulianistica, I, Beirut,

1931; T.W, Davids, Julfanus (47), art. în

Smith-Wace, 111, p. 475-476; Bardenhewer,

V, p. 2-6; Altaner-Stuiber, 1980, p. 507; R.

Draguet, DTC, VIII, 2, 1925, col. 1931-

1940; Cross, Juliatu în ODCC, p. 766; M.

Simonetti, Julien d'Halicamasse, în DECA,
II, p. 1374-1 375; S. Muller-Abeis, Julian von

Halikamali, în LACL, p. 362.

Julian Pomerius

De origine din Mauritania. Ajunge în

Galia de sud, ctre sfâritul sec. V, unde

este hirotonit preot. La Arles, pred
retorica, avându-l printre discipolii si pe

Cesar (Caesarius)* de Arles. Ruricius ne

informeaz c a fost abate, îns nu men-

ioneaz i mnstirea unde a îndeplinit

aceast funcie. Nu mai avem alte date

despre viaa sa. Este autorul unor tratate:

Despre natura sufletului (De animae

natura), conceput în opt cri, despre vir-

tuii vicii, despre dispreulfa de lume

(Dictatum ad quendam namine Princi-

pium de contemplu mundi ac rerum tran-

siturarum hortatorium) i despre edu-

caia fecioarelor (Libel/us de virginibus

instituendis), lucrri care s-au pierdut. A
supravieuit îns cele trei cri Despre

viaa contemplativ (De vita contempla-

tiva), scriere atribuit mult vreme lui

Prosper* de Aquitania, i care a fost

adresat unui alt episcop Julian, probabil,

de Carpentras.

Migne, PL 59, 415-520 (De vita contemplati-

va); Isidor. de script. eccL, XII; Ghenadie,

Set: eeci, XCVI1I; RT. Smith, Juliamn (72)

Pomerius, în Smith-Wace, III, p. 492;

Bardenhewer, IV, p. 599-601; K. Pollmann,

Julian Pomerius, în LACL, p. 362, cu biblio-

grafie.

Julian de Toledo

Julian de Toledo (642-690), episcop de

Toledo între 680 i 690. Plasat alturi de

Isidor de Sevilla, Julian este ultima mare

personalitate a Spaniei gotice. Din nefe-

ricire, invazia arab a distrus o mare

parte din munca sa. Dei strmoii si au

fost evrei, dup propria sa mrturie, s-a

nscut din prini cretini. A fost botezat

în biserica principal din Toledo i a stu-

diat sub îndrumarea episcopului Eugeniu

II. Slujete pentru o vreme ca diacon i
apoi preot la catedrala din Toledo. Dup
moartea lui Quirîcius, Julian este ales în

scaunul episcopal rmas vacant. Se pare

c Julian nu a fost deloc strin de com-

plotul care a dus la rsturnarea regelui

Wamba i înlocuirea lui cu Ervig. In tim-

pul episcopatului su, au avut loc dou
sinoade, al IV-lea i al V-lea, pe care le
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prezideaz. El a izbutit s obin, pentru

episcopia de Toledo, primatul între cele-

lalte dioceze din Spania. Datorit acestui

fapt i a sentimentului su c Biserica

Spaniei este unic, se explic într-o oare-

care msur conflictul cu Biserica Ro-
mei, care se temea ca nu cumva aceasta

s ias din sfera ei de influen. El apro-

b, în numele Bisericii Spaniei, hot-
rârile sinodului VI ecumenic, ceea ce

atrage nemulumirea papii Benedict, care

îi critic anumite expresii din Apologe-

ticum, lucrare scris de Julian pentru a-i
apra propriile acte deja ratificate de pro-

priul su sinod de la Toledo, sinodul ai

XrV-Iea. Conciliul ai XV-lea de la To-

ledo din 688 aprob o nou lucrare a lui

Julian, care insista asupra formulelor în-

trebuinate de el în Apologeticum. In

plus. conciliul le accept ca fiind ale sale,

criticând aspru pe teologii romani care

refuzau s îneleag ortodoxia subtili-

tilor teologice ale primei lucrri a lui

Julian. Afrontul deschis a fost sesizat cu

precauie la Roma, contient de con-

secinele imprevizibile, în cazul prelun-

girii conflictului. De altfel. Julian nu a

fost în favoarea divizrii Bisericii, ceea

ce el nu a agreat, a fost ingerina Romei
în afacerile Bisericii din Spania. Julian s-a

preocupat mereu de unitatea bisericeas-

c, strduindu-sc s unifice liturghia spa-

niol i impunând norme i reguli co-

mune pentru ritualul liturgic. Totodat, el

s-a ocupau îndeaproape, de formarea în

cultura clasic i teologic a clericilor

si, el însui predând un curs de Gra-

matica. S-a stins din via în anul 690,

fiind înmormântat în biserica Sf. Leo-

cardia, unde se ineau de obicei sinoadele

locale.

Opera scris a lui Julian nu este deloc de

neglijat. El a abordat teme care, la acea

vreme, erau de interes pentru Biserici.

Cunoatem lista complet a scrierilor

sale datorit biografului su, Felix. Din

nefericire nu toate s-au pstrat. Redm
câteva din cele mai importante: Liber

Progftosticorum futuri saeculL adresat

lui Idalius de Barcelona, în care vorbete

despre originea morii, despre sufletele

celor decedai i starea lor înainte de în-

vierea trupului i învierea final. Lucra-

rea s-a bucurat de mare popularitate în

evul mediu. Apologeticumfidei quod Be-
nedicto Romanae urbis Papae directum

est, care a stârnit un prim val de nelinite

la Roma. Din nefericire, lucrarea nu s-a

pstrat. Apologeticum de trihus capitulis,

cea mai vestit lucrare a lui Julian, pro-

babil, datorit conflictului deschis cu

Roma. Liber de sextete aetatis comproba-

tiove face parte dintr-o serie de tratate

polemice importante în literatura spa-

niol din acea vreme, alturi de cel al lui

Isidor*, Contra Judaeos i al lui lldefon-

sus*, De Virginitate Sanctae Mariae con-

tra tres itifideles. La acestea adugm:
Liber carminium. Liber Eplstolarum i
Liber Sernwmim, care s-au pierdut. în

cele din urm, merit atenie i lucrarea

sa istoric Liber Historiae de eo quod
Wamhae Principis Galiis Exititit Gestum.

Lucrarea este important nu numai din

punct de vedere istoric, ci i stilistic i
encomiastic. Alturi de Ildefonsus, Ju-

lian de Toledo rmâne unul din marii

prelai ai Bisericii Spaniei, care au sesi-

zat necesitatea punerii în eviden a ele-

mentului local i naional în sânul Bise-

ricii cretine.

Migne, PL, 96, 43-44, 453-800; PLS, 4,

2289-2292; CPL 1258-1266; CCL, 115; F
GSrres, Der Primas Julian von Toledo (680-

690), Zeitschrift fur wissenschaftliche Theo-

logie, 46, 1903, p. 524-533; Z. Garefa Villa-

da, Historia ec. de Espana, II, 1, p. 96-106,

149-160; A. Viega Valina, La doctrina esca-

tologica de S Julian de Toledo, Lugo, 1 940;

M.A. Ward, Julianus (63), art, în Smith-
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Wace. III, p. 477-481 ; J.F. Rivera Recio, San

Julin Arzobispo de Toledo, Barcelona,

1944; J. Madoz, San Julin de Toledo>

EstEcl., 26, 1952, p. 36-39; M. Diaz y Diaz,

Julien de Tolede, în DECA, II, p. 1376-1377,

cu bibliografie.

Junilius (Afrkanus)

Junilius (sec. VI), urmaul Iui Trebonian

în postul de quaestor la curtea împratu-

lui Justinian, cunoscut îndeobte sub nu-

mele de Junilius Africanul, datorit ori-

ginii sale africane. Funcia de quaestor,

care avea un caracter juridic, era deosebit

de important, întrucât acesta cerceta

toate apelurile care veneau din întreg im-

periul. De aceea, persoana care deinea

aceast funcie trebuia s fie una cu totul

deosebit i bine familiarizat cu practi-

ca juridic. In ceea ce îl privete pe Ju-

nilius, Procopiu* nu are deloc cuvinte de

laud, considerându-l ignorant în drept i
cunosctor doar al literaturii latine. Lim-

ba greac, zicea el, o vorbea ca unul care

nu a fost educat în greac, adeseori

stârnind râsul celor care îl ascultau. In

plus, a mai adugatc Junilius era avar i

corupt. Spusele Iui Procopiu trebuie re-

ceptate cu anumit precauie, dac avem

în vedere stilul i vocabularul calomnia-

tor al Istoriei sale secrete. Dei era laic,

Junilius era interesat i de probleme teo-

logice, întrebat fiind de Primasius* de

Adrumetum, care venise la Constani

-

nopol pentru diverse probleme, între care

unele teologice, care este cel mai bun

teolog între greci, Junilius îl recomand

pe Pavel* de Nisibe. La cererea lui Pri-

masius, Junilius traduce în latin lucrarea

acestuia, pe care Abhd-isho o numete:

Maschelmomttho desurtho* cu titlul: In-

stituia regularia divinae legis, îndeobte

cunoscut ca De partibus divinae legis,

în realitate titlul primului capitol. Este

vorba de un mic manual de iniiere în

interpretarea Sf. Scripturi. Junilius aran-

jeaz aceast lucrare sub forma unui dia-

log, transforniând-o astfel într-un manual

catehetic. Lucrarea este important întru-

cât dezvluie modul de abordare a mate-

rialului cuprins în Sf. Scriptur, precum

i principiile de interpretare, cu pre-

cdere cele alegorice, ale textului scrip-

turistic. Lui Junilius i-a mai fost atribuit

i un comentar la primul capitol din Fa-

cere. In realitate acest comentariu îi apar-

ine lui Beda* Venerabilul.

Migne, PL, 68, 15-42; CPL. 872; U. Morrica,

Storia deHa letteraiura latina cristiana, III.

2, p. 1482-1485; G. Salmon, Junilius, art. în

Smith-Wace, III, p. 534-535; M. Sirnonetti,

Junilius, în DECA, II, p. 1377; P. Bruns.

Junilius Âfricanus, în LACL, p. 365.

JUSTIN MARTIRUL I FILOSO-
FUL, SF. (c. 100 - c. 165), cel mai de

seam dintre apologeii cretini de limb

greac din sec. 11, una dintre cele mai

nobile personaliti ale literaturii cretine

primare. S-a nscut la Flavia Neapolis,

odinioar Sichem, lâng Nablus în Pales-

tina, într-o familie pgân. Justin a fost

crescut i educat în tradiia i cultura

pgân. EI însui mrturisete c a în-

vat mai întâi într-o coal stoic, apoi

în una peripatetic i, în cele din urm, la

una pitagoreic, fr a fi îns satisfcut

de învturile primite. Pe stoici i-a p-
rsit pentru c nu i-au dat explicaii satis-

fctoare cu privire la natura lui Dum-

nezeu, pe peripatetici pentru c i-au soli-

citat de Ia bun început taxele de înv-
mânt, iar pe pitagoreici, pentru c au

insistat ca el s înceap studiul filosofîei

prin studierea muzicii, astronomiei i
geometriei, dup care putea adânci filo-

sofia. A fost atras o vreme de platonism,

pân când a întâlnit un btrân care i-a
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spus c platonismul nu satisface inima i
c trebuie s se îndrepte spre 'profeii

care singuri anunau adevrul'. Dup
propria-i mrturisire, discuia cu btrânul
îl stârnete sufletete i se convertete:

'Iar mie mi s-a aprins deodat un foc în

suflet i m-a cuprins o mare dragoste de
profei i de brbaii aceia care sunt prie-

tenii lui Hristos. i gândind la cuvintele

lui (ale btrânului), gseam c aceasta

este singura filosofie sigur i aductoare
de folos. Infelul acestai pentru acestea

sunt eu filosof . La aceast experien se

adaug i altele legate mai ales de com-
portarea deosebit a cretinilor în timpul

persecuiilor i viaa lor special în ge-

neral. Dup convertirea sa, care a avut

loc probabil la Efes, el se dedic cu totul

aprrii credinei cretine. Pstrând ve-
mântul filosofilor greci, paftium-uU se

dedic rspândirii credinei cretine.

Ajunge la Roma, în timpul domniei lui

Antonin Pius (138-161), unde întemeiaz
o coal, avându-l ca elev pe Taian*
Asirianul. Este posibil ca i Sf Irineu*

din Lyon s fi audiat cursurile sale. Acti-

vitatea sa filosofic i catehetic îl pune
în conflict cu filosoful cinic Crescens, un
personaj deczut din punct de vedere

moral, care îi acuza pe cretini de ateism

i imoralitate, fr a-i cunoate. înfrânt

de Sf, Justin, Crescens îl denun, iar

acesta moare decapitat, împreun cu ali

ase cretini apropiai lui, în anul 165, în

timpul prefectului Junius Rusticus (163-

167). Detalii cu privire la martinul Sf.

Justin avem din Martyrium S. Justini et

Socium, document bazat pe raportul ofi-

cial al curii de la Roma.
Sf. Justin a fost un scriitor prolific. în

informaiile pe care ni le transmite

Eusebiu*, gsim menionate urmtoarele
lucrri: cele dou Apologii, prima adre-

sat lui Antonin Piui, fiilor si, senatului

i poporului roman; a doua, lui Antonin

Verus, adic lui Marcu Aureliu. Cuvânt
ctre greci. Combatere, Despre monar-
hia lui Dumnezeu, Psalmistul, Despre
suflet (lucrare redactat sub forma unor

scolii). Dialogul cu Iudeul Trifon. Sf
Justin însui mai menioneaz. în prima

sa Apologie^ c a scris: Contra lui Mar-
cion. Tratat contra tuturor ereziilor. De-
spre înviere din care se pstreaz frag-

mente în Sacra Parallela a Sf. loan

Damaschinul. Mai exist i alte lucrri,

dar care nu par a fi autentice, semnalate

de Ieronim*: Cuvânt ctre greci, îndemn
ctre greci si Despre monarhia lui Dum-
nezeu. La acestea se adaug o list de
lucrri care s-au dovedit a nu fi autentice,

dei ultimele patru lucrri menionate
aici par a avea un limbaj i doctrin ase-

mntoare cu cea a operelor autentice ale

Sf. Justin: Scrisoarea ctre Zena i Se-

renus; Expunerea dreptei credine sau
Despre Treime (s-a dovedit c acest tratat

aparine lui Teodoret*, J. Lebon i R.V.

Sellers); Întrebri i rspunsuri ctre
ortodoci; întrebri cretine ctre p-
gâni: întrebri ale grecilor ctre cre-
tini; Combaterea unor preri aristote-

lice. Din operele autentice s-au pstrat:

Apologia I; Apologia II i Dialogid cu
Iudeul Trifon.

întrucât nu avem la îndemân întreaga

oper a Sf. Justin, nu putem prezenta o
expunere exhaustiv asupra modului în

care el a abordat doctrina cretin. Din

ceea ce s-a pstrat îns, descifrm o
minte alert i lucid, întotdeauna gata

de a formula rspunsuri i argumente în

favoarea credinei cretine. El a încercat

s arunce o punte de legtur între gândi-

rea cretin i filosofia pgân, întot-

deauna înclinând balana în favoarea

adevrului revelat. Chiar dac doctrina

Iui necesit unele elucidri, apologia cre-
tinismului în faa pgânismului rmâne
exemplar, ea îmbinând argumentul
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raional cu afirmarea doctrinei cretine.

De aceea, avem în scrierile S£ Justin o

serie de elemente de doctrin care au

provocat o problematic bogat pe care o

vor elucida i adânci generaiile patris-

tice ce vor urma.

Pentru Sf. Justin. Dumnezeu este venic,

nenscut, fr nume i slluind în

lcaurile supracereti. El este acelai i
venic asemntor i cauz de existen

pentru toate celelalte lucruri. Fiin per-

sonal, vie, pur, desvârit moral. El

este Tatl dreptii, al cumptrii i al tu-

turor celorlalte virtui. Atotputernic fiind.

El poate s asigure oamenilor învierea.

El a creat lumea din buntate fa de

oameni, iar lucrarea Sa dumnezeiasc

este imuabil i venic. în actul creaiei,

un rol important îl are Logosul. Tot Lui îi

revine pregtirea omenirii pentru mân-

tuire i mântuirea propriu-zis. Modul în

care prezint teoria sa despre Logos

poart nuane subordinaioniste, lucru

explicabil, dac avem în vedere c doc-

trina treimic nu a fost deplin formulat.

Sf. Justin susine îns cu trie dumne-

zeirea lui lisus Hristos, întemeind acest

lucru pe profeiile Vechiului Testament i
al experienei sale personale. De altfel,

cea mai important doctrin pentru Sf.

Justin este cea a Logosului, deoarece ea

formeaz o punte de legtur între fllo-

sofia pgân i cretinism. Justin înva
c, dei Logosul divin s-a artat în plin-

tatea lui doar în lisus Hristos, "o smân
a Logosului' a fost diseminat în întreaga

omenire cu mult înainte de Hristos. Cci
fiecare fiin uman posed în raiunea sa

o smân a Logosului. Aa se face c nu

numai profeii Vechiului Testament, ci i
filosofii pgâni poart o smân germi-

nativ a Logosului în sufletele lor, cum
au fost, de exemplu, Heraclit, Socrate i
filosoful stoic Musonius. care au trit

potrivit Logosului, Cuvântul lui Dum-

nezeu. Ba mai mult, pe unii ca acetia el

îi considera cretini: 'Cei ce au vieuit

potrivit Cuvântului, sunt cretini, chiar

dac au fost socotii atei. Astfel au fost.

bunoar, la elini: Socrates i Heraclit, i

cei asemenea lor' (Apoi. I, 46). Sf. Duh

este Duhul profetic care a insuflat Sf

Scriptur i care se purta deasupra apelor

Ia creaie. Acest Duh deine locul al trei-

lea, dup Logos (Coman). El descoper a

treia persoan a Sf. Treimi în formula

baptismal. Dac în cazul cosmologiei,

Sf. Justin este mai srac în afirmaii, sus-

inând doar c Dumnezeu a fcut lumea

dintr-o materie inform, pentru antropo-

logie regsim coordonatele unei gândiri

bine conturate. Departe de a afirma un

trihotomism clasic, Sf. Justin vorbete

despre suflet care este nemuritor prin

voia lui Dumnezeu, nu de la natur. Dac
ar fi nemuritor prin sine, atunci, el ar fi

parte din Inteligena suveran, ceea ce ar

suprima deosebirea dintre Creator i

creatur. Nemurirea sufletului este de-

terminat de participarea lui la izvorul

vieii, care este Dumnezeu. în plus, por-

nind de la Psalmul 81, el susine c toi

oamenii sunt vrednici s se îndum-

nezeiasc, având puterea de a deveni fii

ai Celui Preaînalt (Dial. 124). Sf. Justin

vorbete doar despre dou taine: botezul,

care este renaterea întru viaa venic;

prin botez prsim starea de fii ai nece-

sitii i ai ignoranei, i devenim fiii ale-

gerii i ai cunotinei, pentru a dobândi

iertarea pcatelor. Cea de a doua tain

menionat este Sf. Euharistie, care este

adus Tatlui în numele Fiului i al Du-

hului Sfânt ca laud, mulumire i m-
rire, pentru a fi învrednicit pe frai de

aceste lucruri din partea Lui. Vinul i
Pâinea sunt Trupul i Sângele lui lisus

cel întrupat, ajunse la aceast prefacere

prin rugciune. Euharistia este o jertfa.
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Sf. Justin este cel dintâi scriitor cretin
care adaug paralelei Adam-Hristos pe
cea a Evet i Mriei, prezentându-le pe
acestea în antitez. Eva, care a fost

fecioar i neîntinat, luând în pântece
prin cuvântul arpelui, a dat natere ne-

supunerii i morii. Mria a primit cre-

din i bucurie, atunci când îngerul Ga-
vriil i-a adus vestea cea bun c Duhul
Domnului a umbrit-o i c cel ce se va
nate este Fiul lui Dumnezeu i a zis:

'Fie mie dup cuvântul tu'.

In esbatologie, Sf. Justin este hiliast,

datorit probabil influenei lui Papias*.

Migne, PG 6; Corpus apologetarum chris-

tianorum saeculi secimdi, edit. Io. Car. Th.
Eques de Otto, voi. I. Justini philosophi et

martyris opera, tom. I. pars I, editio UI,

lenae, 1 875, p. 2-193; G. Rauschen, Die hei-

den Apologien, Kempten und Miinchen,
BKV, 13, II Aufl., 1913; L. Pautigny, Les
Apologies (Textes et Documents I), Paris,

1904; ANF I, p. 159-193; Olimp Cciul,
Sfântul Justin Martiruli Filosoful, Apologia
întâia înfavoare cretinilor, Apologia a doua
infavoarea cretinilor i Dialogul cu Iudeul
Trifon, în PSB, 2, Bucureti 1980, p. 23-266;
R. StahJer, Justin Mariyr et /'apologetJque
(these), Geneva, 1935; J.C.M. van Winden,
An Earty Christian Phrlosopher, Justin

Martyr's Dialogue with Trypho. cap. 1-9,

Philosophia Patrum, l, Leyden, 1971: L.

Duncker, Zur Geschichte der christlichen

Logoslehre in den ersten Jahrhimderten. Die
Logosiehre Justirn des Martyrers, Gâttingen.

1 848; P. Prigent, Justin et l'ncien Testament,

Paris, 1964; N. Hyldahl, Philosophie und
Chmtentum Eine Interpretatîon der Einlei-

tWgzuM Dialog Justins, Copenhagen, 1966;
D. Bourgeois, La sagesse des Anciens dans le

mystere du Verbe. Evangrle et philosophie de
saint Justin, Paris, 1981; Bardenhewer, I, p.

206-262; Altaner-Stuiber, 1966, p. 65-71; H.
S. Holland, Justin, art. în Smith-Wace, III, p.
560-587; I. G. Coman. Patrologie, 1956, p.
50-56; Idem, I, p. 263-312; Cross, Justin
Martyr, art. în ODCC, p. 770; Quasten,

Patrology, I, p. 196-219, cu bibliografie

bogat; RJ. De Simone, Justin, philosophe et

martyr, în DECA, II, p. 1382-1385, cu bi-

bliografie; CP. Vetten, Justin der Mrtyrer,
m LACL, p. 365-369, cu bibliografie.

Justin (Pseudo-)

Lui Justin Martirul i Filosoful i-au fost

atribuite o serie de lucrri care în reali-

tate nu îi aparin. Unele din acestea da-

teaz de prin sec. V-VI. Doar trei aparin
sec. Il-IIf, i anume: De monarchia, în

care se demonstreaz credina mono-
teist pe baza poeilor greci; Oratio ad
graecos, autorul explicându-i motivele
care l-au determinat s se converteasc la

cretinism, i Cohorta/io ad graecos, în

care este pus în comparaie discordana
dintre scriitorii greci, pe de o parte, i
armonia dintre Moise i profei, pe de
alt parte. Gânditorii greci au exprimat
adevrul în msura în care acesta se re-

gsete deja în Scriptur, de unde necesi-

tatea citirii Sf. Scripturi.

Migne, PG, 6, 229-241, 241-312, 312-325;
Bardenhewer, I, 215-219; A. Casamassa, 07/
apologisti greci. Roma, 1944, p. 91-116; R.
Grant, The Cohortatio of Pseudo-Justin

f

HThR, 51, 1958, p. 128-134; M. Marcovich,
Pseudo-Justin, Pros Etlenas, JThS, 24, 1973,

p. 500-502; P. Siniscalco, Caratteri espres-

sivi e estetici della profezia veter-testamen-

taria secondo la Cohortatio ad Graecos
attrihuita a Giustino. SSR, 4, 1980, p. 29-44,
cu bibliografie; N. Zeelegers-Vander Vorst,

Les citations des poetes grecs chez les apolo-
gistes chretiens du Ue siecle% Louvain, 1972;
A. Di Berardino, Justin (Pseudo-), în DECA,
II, p. 1385.

Justin Gnosticul

Justin Gnosticul, gânditor i scriitor

gnostic, autorul Crii lui Baruch. Infor-

maiile despre el le avem de la Ipolit*,
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care spune în legtur cu el c *a întâlnit

muli eretici, dar niciodat unul mai ru
decât Justin'. La baza întregii existene,

susinea Justin, se afl trei principii, dou
masculine i unul feminin: Binele su-

prem, Elohim i Eden. Binele suprem nu

are un alt nume. El reprezint cunoate-

rea perfect i este rupt cu totul de lumea

creat, care este opera lui Elohim, Tatl

întregii creaii, care nu posed cunoa-

terea perfect, îns nu este supus pati-

milor rele. Principiul feminin, Eden sau

Israel, este identificat cu pmântul, nu

posed nici un fel de cunoatere i este

supus mâniei. El este reprezentat sub

form de femeie, pân la mijlocul trupu-

lui, i restul arpe. Elohim se îndrgos-

tete de ea i, din împreunarea lor, iau

natere 24 de îngeri: 12 paterni, care

coopereaz cu Tatl i fac voia lui, i 12

materni, care coopereaz i fac voia

mamei. Un rol important îl joac cel deal

treilea înger din seria celor paterni, i

anume. Baruch, i din seria celor materni,

Naas, arpele, care mai este i autorul

rului. Pomii din Grdina Edenului Ia

care se face referire în Facere, sunt în

realitate cei 24 de îngeri. Baruch este

Pomul Vieii, iarNaas,pomul cunoaterii

binelui i rului. îngerii populeaz p-
mântul i creeaz animalele din partea de

jos, erpoas, a lui Eden, iar din partea

de sus, ît creeaz pe om. Omul este druit

de ctre Eden cu suflet animal, iar Elo-

him îi d spiritul, prin aceasta facându-l

pecetea iubirii i a unirii dintre principiul

feminin i cel masculin. în cele din urm,
Elohim se retrage la Binele Suprem,

slluindu-se la dreapta acestuia. Lu-

mea rmâne în sarcina lui Eden care,

suprat c a fost abandonat de Elohim,

îl trimite pe Babei (care mai este numit

Afrodita) s stârneasc patimile adultere

i s distrug cstoriile oamenilor. La

rândul lui, Elohim îl trimite pe Baruch s

ajute spiritul oamenilor, permiându-le s
mnânce din toi pomii Paradisului, dar

nu i din pomul cunoaterii binelui i
rului. Mâncând din ceilali pomi, Elo-

him le-a dat oamenilor posibilitatea de a

se supune celorlali îngeri materni, care

stârneau în ei pasiuni inocente, îns nu i
în cazul lui Naas, care a svârit adulter

cu Eva i pederastie cu Adam. Rul vine,

deci,în mod direct de la Eden i indirect

de la Elohim care a prsit-o, facând-o

ostil creaiei. Prin gura lui Baruch, Elo-

him îi îndeamn pe oameni s se întoar-

c spre Binele Suprem. Baruch a fost tri-

mis Iui Moise i, prin el, fiilor lui Israel,

îns, întrucât în Moise se afla spiritul de

la Elohim i sufletul de la Eden, care se

aflau în tensiune, Naas îl determin pe

acesta s ascund poruncile lui Baruch,

i s le înlocuiasc cu ale saie. La fel,

Naas i-a indus în eroare i pe profei, care

nu s-au mai supus poruncilor lui Elohim

date de ctre Baruch. Pentru a echilibra

situaia, Elohim îl trimite pe Hercule, pro-

fet dintre cei necircumcii. Cele dou-
sprezece munci i tot atâtea victorii ale

lui Hercule reprezint tot atâtea biruine

asupra celor 12 îngeri materni. Dar i el

este indus în eroare de Omphale, acelai

cu Babei i Afrodita. Aa se face c, în

cele din urm, Baruch este trimis la lisus,

care era de 12 ani i ptea o turm de oi.

Doar lisus a rezistat seduciilor lui Naas,

care, suprându-se, face ca el s fie rs-

tignit, lisus prsete trupul rstignit, z\-

cându-i lui Eden: 'Femeie, îi ai fiul de-

plin', ceea ce înseamn sufletul animal i
trupul pmântesc derivate de la ea i spi-

ritul de la Elohim sunt încredinate aces-

tuia, iar el se urc la Binele Suprem.

Ipolit reproduce i alte nuane ale sis-

temului gnostic promovat de Justin, care

au indus în eroare pe muli cretini.

Ipolit, Aaer., 5, 23, 1-27,6, 10, 15; W. VOlker.

Zur Geschichte der christlichen Gnosis,
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TGbingen, 1932, 27-33; G. Salmon, Justinus

(3) the Gnostic, art. în Smith-Wace, III, p.

587-589; Ipolit, Re/., V, 23-27; J.P. Steffes,

Das Wesen des Gnostizismus und sein
Verhltnis zum Kutoiischen Dogma, For-

schungenzurcliristfichen Literator und Dog-
mengechichte, XIV, 4, Paderborn, 1922, p.

128-133; R. Haardt, Die Gnosis. Wesen und
Zeugnisse, Salzburg, 1967, p. 98-105; E.

Haenchen, Das Buch Baruch, în Die Gnosis.

I, Zîirich i Stuttgart, 1969, p. 65-79; M.
Marcovich. Studies in Graeco-Roman Reli-

gions and Gnosticism, Leiden, 1988, p. 93-

1 19; S. Lilla, Justin le Gnostique. în DECA,
II, p. 1386; R. Hanig, Justin de Gnostiker, în

LACL, p. 365.

Justin Siculus

Justin Siculus (sec. V), episcop de
Cilicia, autorul unei scrisori pstrate în

greac i în traducere latin, intitulat:

Epistola Justini episcopi Sicilia ad
Petrum Fullomm* în care protesteaz

împotriva adaosului eretic Ia Trisaghion.

Se pare c este vorba de Cilicia i nu de
Sicilia, fiind vorba de o greeala de tran-

scriere. Dodwell îi atribuie lui Justin

Siculus dou din lucrrile puse sub nu-

mele Iui Justin Martirul i Filosoful:

Quaestioms ad Orthodoxos i Confessio

Consubstaniali Trinitate.

Dodwell, Dissert. in Irenaeum, p. 263, 264;

G.T. Stok.es, Justinus (II) Siculus, art. în

Smith-Wace, III, p. 590.

Justinian

Justinian, episcop de Valencia (527-547).

Provine dintr-o familie cretin din

Tarragon, care a dat mai muli episcopi

(Justus de Urgelf, Elpidius de Huesca i
Nebridius, toi frai ai si). Isidor îl men-
ioneaz în De vir. UI. 33, atribuindu-i un
tratat, Liber responsiones, adresat unui

oarecare Rusticus, în care respinge o
serie de erori ariene i donatiste. Tratatul

este împrit în cinci pri i trateaz pro-

bleme de hristologie i referitoare la bo-

tez. Se pare c tratatul lui Ildefonsus*.

Liber de cognitione baptismi este o pre-

lucrare a lucrrii lui Justinian. Justinian a

activat în timpul domniei regelui Theu-
des i a isclit actele sinodului de la Va-

lencia din 546. S-a pstrat i epitaful lui

scris în versuri.

Ildefons, De cogitatione baptismi, în Migne,

PL 96; A. Hellferich, Der westgotische Aria-

nisnn/s. Berlin, 1860, p. 41-49; CP. Caspari,

Quellen zur Geschichte des Taufiymbols, 2,

Cristiania, 1869, p. 290-300: M.A. Ward,

Justmianus (4), art. în Smith-Wace, III, p.

538; A. Linage Conde, Tras las huellas de

Justmiano de Valencia, Primer Congreso de

Hîstoria del Pafs Valenciano, II, Valencia,

1981, p. 353-363; M. Dfaz y Dfaz, Justinien

de Valence, în DECA; II, p. 1389; E. Rei-

chert, Justinian von Valencia, în LACL, p.

370-371 . cu bibliografie.

Justus de Toledo

Justus de Toledo a fost unul din contem-

poranii lui Isidor* de Sevilla, clugr i
apoi abate al mnstirii din Aga li din

împrejurimile oraului Toledp. El dedic
o lucrare predecesorului su la abaie, în

care elaboreaz problema responsabi-

litilor fundamentale ale pstorului de

suflete. Lui îi este atribuit un scurt tratat.

De aenigmatihns Salomonis, despre care

s-a crezut c a fost elaborat de Taio de

Saragossa (651-683). S-a stins din via
în jurul anului 633.

CPL F235; A.C. Vega, SP 56, Madrid, 1957,

p. 308-419; M. Diaz y Dfaz, Justus de

Tolede, în DECA, II, p. 1390; E. Reichert,

Justus von Toledo, în LACL, p. 371.
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1

Justus de Urgel

Justus de Urgel, episcop de Urgel (527-

546), unul din cei trei frai ai lui Justi-

nian, episcop de Toledo, menionat i el

de Isidor în De vir. ///., 33, ca autor al

unei lucrri: LibeUux exposiiionis in cern-

tica canticorum. Este vorba de o lucrare

fr pretenii de originalitate, care pro-

pune interpretarea clasic a acestui text

vechi-testamentar, în sensul c cei doi

soi îl simbolizeaz pe Hristos i Biserica

Sa. Lucrarea este prefaat de o scrisoare

a Iui Sergiu, mitropolit de Tarraconensis.

Numele lui Justus se gsete între sem-

natarii actelor sinodului al doilea de la

Toledo, din 527 i ai celor de la sinodul

din Gerona din 546.

Migne, PL, 67, 961-991; CPL, 1091-1092;

M.A. Ward, Justus (19), art. în Smith-Wace,

HI, p. 592; Morrica, III, 2,p. 1518-1519; Alta-

ner-Stuiber, 1980, p. 492; M. Simonetti, Jus-

tus d'UrgelL în DECA, II, p. 1390; E. Schulz-

Fiigel, Justus von Urgel> în LACL, p. 371

.

Juvencus Caius, Vettius

Aquilinius vezi Iuvencus, Caius
Vettius Aquilinus
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K
Kendi

Kendi, Candius sau Ebn Canda, este
plasat de ctre Assemani, be baza unei
informaii dat de Amr ibn Matta, în vre-
mea patriarhului Ioan IV. Se pare, lotui,
ca ar fi vorba despre o alt persoan i
anume, Abd al-Masih ( Ya'qub) ibn Ishaq
al-Kindi, autorul unei Apologii a religiei
cretine. Aceast apologie dateaz din
timpul domniei califului al-Ma'mun
(813-833), i se sincronizeaz cu dis-

putele duse de teologul cretin Teodor*
Abu Qurrah, episcop de Harran. Lucra-
rea a fost scris în arab.

Abhd-isho, BO, III, I, 213; The Apology of
AI-Kindi, SPCK Press. 1885; Wright, p. 158-
Duval, p. 388, nota 3.

Khorohpoud

JChorohpoud (în lat. Chorobutus), istoric

persan menionai de Moise* de Chorene.
A fost secretarul lui Sapor, regele Persiei.

In btlia de la Ctesiphon, el cade pri-

zonier în mâinile împratului Iulian.
Dup^ moartea lui .Iulian, Khorohpoud
vine în Grecia, în compania lui Jovian.
Aici îmbrieaz credina cretin i
primete numele de Eleazar. înva limba
greac i scrie istoria rzboiului dintre

Sapor i .Iulian. Tot el traduce în greac
un volum din istorii» veche scris de un
alt captiv Barsumas, numit de ctre peri
Rasdsohoun.

Moise de Chorene. Istoria Armeniei, cartea
II, cap. 69, 70, în Langlois. Historiens, II, p.
1 16; G.T. Stokes. Khorohpomt art. în Smith-
WaceJII.p. 607-608.

Knik 4 Hawatoy

Knik' Hawatoy, un bogat florilegiu hris-
tologic armean, compus la sfâritul sec.
VII, (a cererea catolicosului Comitas,
dup cum se poate deduce din titlul lu-

crrii, Sunt adunate documente apari-
nând unor autori greci, sirieni i. bine-
îneles, armeni. Autorul sau autorii au
lacut uz, în cea mai mare parte, de mate-
riale deja traduse în armean.

Textul în armean; [K. Ter-Mkrt% ;

ean],
Knik' hawatoy <ndhanowr sowrb Ekelec
*woy yowtlap'a? ew s. hogekir Harc 'n me-
roc' dmvanowteanc' yawawrs Komitas kat
'owiikosi hamahawak'eol (Pecetea credinei
sfintei Biserici Universale, a ortodocilor i a
Prinilor notri inspirai, compus în zilele

catolicosului Comitas), S. Egminiacin, 1914;
J, Lebon, Les citations patristicjues grece/nes
du <Sceau de Iafoi>\ RHE, 25, 1929, p. 5-

32; S.J. Voicu, Knik' Hawatoy (Sceau de la
Foi), în DECA, II, p. 1394.

Koriun

Koriun, scriitor armean din primajumtate
a sec. V, ucenic al lui Mesrob*. Este
autorul unei biografii a Jui Mesrob, care s-

a pstrat în dou versiuni diferite, scris în
jurul anului 445. Din infonuaiile furnizate

de ctre Koriun, deducem c el a fcut
parte din prima generaie de mari traduc-
tori dfn greac în armean din sec. V.

Cele dou versiuni au fost publicate Ia

Veneia: prima în 1833, p. 1-29; a doua in

1854; V. Langlois, Collection des historiens

anciens et modemes de l 'Armenie, II, Paris,

1869, p. 1-16; S. Weber, Ausgewahlte Schrif-

ten der armenischen Kirchenvater, I, MQn-
chen, Î927, p. 181-232; B. Norhad. Korhm,
The Life of Mashtots, New York, 1964; M.
Abelean, Leben des Maschtotz, New Yerk.

1985; G. Winkler, Koriuns Biographie des
Mesrop, Roma, 1994; Karst, DTC, 10, col.

789-792; Altaner-Stuiber, 1980, p. 351; S.J.

Voicu, Koriun, în DECA, II, p. 1395; R Bruns,
Koriun, în LACL, p, 385-386 cu bibliografie.
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LABIRINT, MICUL LACTANTIU

L

Labirint, Micul

Labirint, Micul, este vorba de un tratat

din sec. III, îndreptat contra ereticilor

adopianiti, Teodot* i Artemon*, care

din nefericire s-a pierdut. Cel care i-a dat

acest titlu Micul Labirint (6 ^ucpo

Xa(ii)piveoq), a fost Teodoret* de Cyr,

care îl atribuie lui Origen*. Eusebiu* de

Cezareea citeaz dou pasaje. Acest tra-

tat trebuie deosebit de o alt lucrare, inti-

tulat Labirintul, menionat de Fotie*.

i care a fost identificat cu cartea X din

Refvtatio a lui Ipolit*. Cât privete auto-

rul, prerile sunt împrite. Unii îl atri-

buie lui Ipolit (Lightfoot, Harnack i

Bardenhewer), iar alii lui Gaius* (G.

Salmon).

Teodoret. Haer. Fab. Comp., II. 5; Eusebiu.

HLsc, eccl. t
V, 28; J.B. Lightfoot. St Clement

of Rome. II, cd. 1890, p. 377-380; Barden-

hewer, II, p. 597 i urm.; G. Salmon. Caius

(2), în Smith-Wace, I, p. 384-386; Cross,

Littie Lahyrinth, The., în ODCC, p. 828.

Labubna

Labubna, istoriograf sau scrib regal la

curtea regelui Abgar din Edessa. La po-

runca lui Abgar, Labubna a redactat lu-

crarea intitulat: Doctrina Iui Taden Apos-

tolul La sfâritul lucrrii, el a precizat c
este fiul lui Senac, fiul lui Ebedshaddai.

Moise* de Chorene afirm c Labubna a

consemnat toate tranzaciile care au avut

loc în timpul domniei regilor Abgar i

Sanadroug, depunându-le în arhivele din
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Edessa. In traducerile europene, numele

lui Labubna este redat diferit; Leroubna

fiul scribului Apschatar (Langlois),

Gheroupna fiul scriitorului Apchatar(Le

Vai liant); Lerubnase fiul cancelarului

Afsadare, iar în literatura istoric ar-

mean, Gheroubna (Brosset).

Cureton, Ancient Syrian Documents, p. 23. i

nota de la pag. 166; Moise de Chorene. Ist.

Arm, II, cap. 36; Langlois, Historiens de

/'Armenie, II, p. 99; M. Brosset în Mem. de

l'Acad. de S. P&ersbourg, 1869, nr. 5, p. 25;

G.T. Stokes, Labubna. art. în Smith-Wace.

FII, p. 612.

Lactaniu, Lucius Caelius

Firmianus

Lactaniu, Lucius Caelius Firmianus

(c.240-c.320), apologet cretin de limb

latin. S-a nscut în Africa, în jurul anu-

lui 240, în apropiere de Cirta sau

Mascula. Studiaz retorica i filosofia cu

Amobiu, câtigându-i un mare renume

în vremea împratului Diocleian, care îl

numete profesor de retoric latin la

Nicomidia în Bithynia. La Micomidia

vine în contact cu cretinismul i se con-

vertete, probabil în anul 300. Funcio-

neaz ca profesor pân la izbucnirea per-

secuiei lui Diocleian (303), când este

obligat s demisioneze. Prsete Bithy-

nia în 305 sau 306. în anul 3 1 7 este che-

mat de împratul Constantin la Treveri

(Trier), în Galia, ca profesor al fiului su
Crisipus. Data morii rmâne incert.

Cunoscut i sub denumirea de Cicero

cretin, Lactaniu a lsat o oper al crei

stil i frumusee literar sunt cu greu de

egalat. Din nefericire, doctrina sa nu este

la nivelul vemântului et lingvistic. Pri-

ma lucrare, în ordine cronologic, este

De opifteio Dei - Despre lucrarea Iui

Dumnezeu, un tratat în 20 de capitole. în

care autorul încearc s prezinte geneza
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fpturii umane, dând detalii despre suflet

i trup, de la crearea acestuia de ctre
Dumnezeu. Lucrarea, adresat unui oare-

care Demetrianus, urmrete s schieze

elementele fundamentale ale unei antro-

pologii cretine în comparaie cu antro-

pologia pgân (Coman). Divinae Insti-

tutiones - Instituiile dumnezeieti, lu-

crarea principal a lui Lactaniu, este

considerat o prim Summa theologiae în

limba latin, din perioada patristic,

îatrucât red, pentru întâia dat. un com-

pendiu sistematic al concepiilor cretine

de viata. Scopul ei este acela de a demon-
stra falsitatea speculaiei i a religiei

pgâne în faa 'adevratei înelepciuni i
religii'. Titlul este împrumutat din Insti-

tuiile dreptului civil, coninutul lucrrii

constituindu-se ca un rspuns la acuzele

aduse cretinilor de doi autori pgâni,

unul, filosof luxos i libidinos, dup cum
îl calific autorul nostru, iar altul, un ju-

dector, probabil Hierocles. Epitqme di-

vinarum Imtitutiommi - Rezumatul dum-

nezeietilor Instituii, este o reeditare

rezumativ a Instituiilor dumnezeieti,

fcut pentru un anume 'frate Pentadiu*.

în care autorul aduce unele completri i
face diverse corecturi i clarificri. De
ira Dei - Despre mânia lui Dumnezeu,

adresat unui oarecare Donatus, este o

replic dat epicureilor i stoicilor care

susineau c, întrucât în Dumnezeu nu

exist afecte, El nu se poate mânia. Pen-

tru Lactaniu a susine o astfel de teorie

înseamn a nega providena divin i
chiar existena lui Dumnezeu. Dac
Dumnezeu exist. El trebuie s fie activ,

deoarece a fi viu înseamn a fi activ, iar

aceast activitate nu este altceva decât

'administrarea lumii'. Dac Dumnezeu
nu se mânie, atunci nu poate exista pro-

viden, deoarece grija Lui fa de om
cere ca El s fie micat pân la mânie

împotriva celor care svâresc rul. Cine

iubete pe cei buni îi urte pe cei ri.

Nimeni nu iubete viaa fr a urî moar-

tea. Mânia lui Dumnezeu poate fî îm-

bânzit. dei mânia Lui rmâne venic
fa de cei ce pctuiesc venic. De mor-

ibus persGcutorurn - Despre moartea

persecutorilor, adresat martirului Donat,

reliefeaz efectele mâniei i pedeapsa

divin fa de persecutorii cei ri. El

descrie, ca exemple elocvente, moartea

lui Nero, Domiian, Decius, Valerian i
Aurel ian. De ave phoenice - Despre pa-

srea phoewx. în versuri compuse în dis-

tihuri hexa-pentametrice, prezint în

slove i metafore deosebit de frumoase,

motivul binecunoscutei psri phoenix,

simbol al învierii i al vieii venice.

Dei este primul scriitor care încearc o

privire concis asupra doctrinei cretine,

Lactaniu nu poate fi considerat cu ade-

vrat teolog, întrucât îi lipsesc cuno-
tinele i capacitatea necesare (Quasten).

Ideea central a operelor sale este provi-

dena divin (Quasten). Concepia lui de-

spre Dumnezeu este întrucâtva dualist i
mai puin trinitar. înainte de crearea

lumii. Dumnezeu a produs un Spirit, pe

Fîui Su, asemenea Lui, înzestrat cu

toate perfeciunile divine. Apoi gene-

reaz o a doua fiin, bun în sine, dar

care nu-i pstreaz statutul i natura din

pricina invidiei pe care o simea fa de

Fiul. Datorit invidiei, aceast a doua

fiin trece de la bine la ru i s-a numit

diavol, surs a relelor i arhidumanul lui

Dumnezeu. Dumnia fa de Dumnezeu
se materializeaz în univers la creare, în-

trucât creaia const din dou elemente:

cerul, lcaul lui Dumnezeu i al luminii

i pmântul, lcaul oamenilor, locul în-

tunericului i al morii. Omul, format din

trup i suflet, este o fiin în permanent

tensiune, deoarece trupul i sufletul sunt

elemente ostile i în rzboi permanent,

Trupul, luat din pmânt, aparine diavo-
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lului, iar sufletul, fiind din cer, este al lui

Dumnezeu. Rsplata sau pedeapsa omu-

lui este, deci, în funcie de victoria unui

element asupra celuilalt. Lactaniu res-

pinge traducianismul lui Terul] ian*, sus-

inând c sufletul nu se nate prin efortul

tatlui, sau prin efortul mamei i nici prin

efortul celor doi împreun. Sufletul nu

poate fi produs din suflete, modul pro-

ducerii sufletelor aparinând cu totul lui

Dumnezeu. In eclesiologie. el pune accent

pe Biserica spiritual (Coman). Biserica

este o for care nu rezid în pereii unei

cldiri, ci în lumina i în credina oame-

nilor care cred în Dumnezeu. Eshatolo-

gia propus de el are nuane milenariste.

Mignc PL, 6-7; CPL, 85-92; S. Brandt-G.

Laubmann, CSEL.19, 27. 1890-1897; în

engl. W. Fletcher, ANL, 21, 22; ANF, 7; C. L

Ariean, De nwrtibits persecutorum. De ave

Phoenice, trad. în românete, introducere i

note, col. "Cum Palribus\ Timioara, 2000;

M Gebhardt. Das Leben und die Sclviften

des Laktantius, diss., Erlangen, 1924; Anto-

nie Wtosok, Laktanz und die philosophische

Gnosis (Abhandlungen der Heidelberger

Akademie der Wissenschaften, Philoso-

phisch-historisch Klasse. 1960; I. G. Coman,

Probleme de filosofic i literatur patristic,

Bucureti, 1944, p. 105-135; A. Wlosok,

Laktanz und die philosophische Gnosis,

Heidelberg, 1960: M Perrin, (ed.), Lactance

et son temps. Recherches aciuetles. Paris,

1978; P. Monat, Lactance et la Btble, Paris,

1982; W. Winger, Personaiitt durch Hu-

rnanitt Das ethikgschichlliche Profil christ-

licher Handlungslehre bei Lactanz, Forum

Interdisziplinre Ethrik (hg v. Gerfried W.

Hunold) 22, 2 Bande, Frankfurt/Main,

(Lang), 1999; E. F'oulkes, Lactantius, art. în

.
Smith-Wace, 3, p. 613-617; Altaner-Sruiber,

1 980, 1 85- 1 88; Tixeront, Patrologie, 1 63- 1 66;

I. G. Coman, Patrologie. 1956. p. 89-91;

Idem, II. 180-236; Quasten, Patrology, II, p.

392-410 cu bibliografie; V. Loi, Lactance, în

DECA, 11, p. 1397-1399; K.H. Scharte.

Laktanz, în LACL, p. 337-388 cu bibliografie.

Laodiceea

Laodiceea, cetate elenist în provincia

roman Asia Mic, înfloritoare în perioa-

da apostolic. A fost întemeiat de

Antioh I!, care i-a dat numele soiei sale.

Credina cretin a ajuns la Laodiceea în

perioada apostolic. Pentru un rstimp, a

fost sediu episcopal. Sf. Apostol Pavel a

adresat Laodiceenilor o epistol, proba-

bil aceeai cu Epistola ctre Efeseni. In

Apocalips, cetatea este admonestat

pentru c nu era 'nici rece, nici cald'. A
nu fi confundat cu Laodiceea în Pisida

(Laodiceea Combusta sau Catacecau-

weneX în prezent Yorgan Ladik. plasat

pe drumul care ducea de ia Efes spre Eu-

frat, sau cu Laodiceea de pe coasta nor-

dic a Siriei. întemeiat de Seleucus I. In

aceast Laodicee a avut loc un sinod în

481. Apolinarie*. ale crui erori hristo-

logice au fost mult dezbtute, a fost epis-

cop al acestei ceti din 392. Datorit po-

ziiei ei strategice, cetatea a suferit de pe

urma incursiunilor militare bizantine,

arabe i cruciade, fr îns a fi distrus

în totalitate. în 1961, Laodiceea a devenit

locul de scaun al arhiepiscopului melchit.

W.M. Ranisey, Ci/ies and Bishoprics of

Phrygia, 2 voi'., 1895-1897; Idem, Letters to

the Severi Churches, 1904, p. 413-430; CM.
Kaufmann, Handbuch der altchristlichen

Epigraphik, St. Louis, 1917; Cross, Laodi-

cea, în ODCC, p. 799; H. Dressler, Laodicea,

art. în NCE, voi. 8, p. 379-380.

Laodiceea, Canoanele de la

O colecie de 60 de canoane cuprinse în

primele colecii de canoane bisericeti.

Ele dateaz probabil din sec. IV, i sunt

împrite în dou grupe, dup cuvintele

de Ia începutul fiecrui canon. Pe lâng

problemele care privesc practica i viaa

bisericeasc, ele trateaz i chestiuni
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referitoare la diverse erezii ale vremii:

novaienii, quartodecimanii, montanitii

etc. Pentru studiile biblice, canonul 60

este deosebit de important. întrucât pre-

zint lista crilor canonice ale Sf.

Scripturi, care se aseamn cu cea dat în

Canoanele Apostolice. Despre sinodul de

Ia Laodiceea, care a produs aceste ca-

noane, nu avem informaii precise. în

orice caz, el nu ar fi putut s aib loc

înainte de anul 345.

Hardouin, I, 1715. col. 777-192; Mansi, II,

1759, col. 563-604; B.F. Westcott, A Genera/

Survey of the History of the Canon of the

New Testament, 1855, p. 498-508; T. Zahn,

Geschichte der Neutestamentlichen Kanons,

II, pt. 1, 1890, p. 192-202; Cross, Laodicea,

Canons of., în ODCC, p. 799.

Laodiceeni, Epistola ctre

Colecie de texte preluate din Epistolele

Sf. Apostol Pavel, compus cu scopul de

a împlini cuvintele din Col. 4, 16, în care

se face referire la o Epistol paulin ctre

Laodiceeni. Textul a fost redactat în lim-

ba greac, probabil în sec. 1V-V i s-a

pstrat doar în traducere latin. Se re-

gsete într-o serie de manuscrise ale

Noului Testament din sec. Vl-XV, cât i
în diverse ediii noutestamentare tiprite,

mai vechi. Von Hamack. crede c este vorba

de un fals marcionit. Teoria nu se confirm.

J.B. Lightfoot, St. Paul's Epistles- io the

Cotlosians adto Philemoru 1879, p. 274-300;

M.R. James, The Apocriphal New Testament,

1924, p. 478-480; A von Hamack, Der
Apokryphe Briefdes Apostels Paulvs an die

Laodicener, eine marcionilische Flschung

aus der 2. Hlfte des 2. Jahrhvnderts, în Sb.

Berlin. 1923, p. 235-245.

Lapsi

Lapsi (lat.- cei czui). Este vorba de acei

cretini care, din diverse motive, s-au

lepdat de credina cretin sub pre-

siunea persecuiilor. La început, actul de

apostazie era considerat pcat capital i
deci de neiertat. Persecuia lui Deciu, cu

impactul negativ care 1-a avut în rân-

durile cretinilor, a suscitat o reevaluare

a actului de apostazie svârit sub pre-

siunea persecuiei, mai exact a primejdiei

de moarte. Sf. Ciprian*, ca unul care s-a

confruntat direct cu aceast problem, a

deschis posibilitatea iertrii apostailor

care doreau s fie reintegrai în Biseric,

bineîneles dup actele de cina nece-

sare. Aceast atitudine ierttoare a Bise-

ricii a fost aspru criticat de ctre o serie

de rigoriti, grupai sub conducerea lui

Novaian*. Tensiunile pe aceast tem au

fost atât de mari, încât au dus la scindare.

O serie de sinoade bisericeti, ca cele de

la Elvira (306), Arles (314), Ancyra

(314). Niceea (325) au promulgat diverse

canoane în aceast problem.

A. Ponolano, // dramma dei <Iapsi^neI-

l'epistolario di Cipriano, Napoli, 1972;

Cross, Lapsi, în ODCC, p. 799-780; H.J.

Vogt, Lapsi (La question des), în DECA, II,

p. 1407-1409. Vezi: TRADITOR.

Latrocinum vezi Sinodul
Tâlhresc de la Efes (449)

Latronîanus

Latronianus, poet spaniol din a doua

jumtate a sec. IV, adept al lui Pris-

cillian*. A fost judecat la Bordeaux îm-

preun cu Priseillian i ceilali adepi,

fiind i el decapitat din porunca Iui Ma-

xim de Treves, în 385. Fer. Ieronim* vor-

bete despre opera sa poetic, menio-

nând câteva din poemele sale, care îns

nu au supravieuit. In traducerea greac a

lui Sofronie i în unele manuscrise ale lui

leronim, este numit Matronianus.
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Prosper, Chron. t p. 736; Sulpicius Sever, II,

51; leronim, De vin iii, 122; W. Lock.

Latronianus (2), în Smith-Wace, (II, p. 627;

H. Chadwick, Priscitlian oj'Avita The Occult

and the Charismatic in the Early Church,

Oxford, 1976, p. 144; S. Zincone, Latro-

hianus, în DECA, II, p. 1411-1412.

Laureaii! de Novae

Laureniu de Novae (in. aprox. 417),

episcop de Novae (azi Svistov în Bul-

garia), localitate pe Dunre în Moesia
Inferioar. Este posibil ca el s fi ocupat

o vreme i scaunul episcopal din Sir-

mium (Coman). A trit i activat în vre-

mea lui Niceta* de Remesiana. îi sunt

atribuite dou omilii: Despre pocin
(De paeniteMiay numit i De duobus
temporibus) i Despre milostenie (De
eleemosymf). Cea de a treia omilie, De-
spre femeia ccmaneanc (De muliere

chananaea), pare a fi o traducere liber

dup o predic a Sf. loan* Hrisostom, la

începutul sec. V. Datorit frumuseii i
atractivitii stilului su, Laureniu a fost

numit 'Mellifluus' (cel dulce ca mierea).

Cele dou omilii, mai lungi decât o omi-

lie obinuit, dezvluie un pstor de larg

respiraie cretin, un vorbitor de mare
talent, preocupat nu atât de probleme
dogmatice, cât mai ales de cele practice,

pastorale, pentru care are un sim deo-

sebit (Coman). Este un bun cunosctor al

învturii cretine, pe care o ese cu

miestrie în coninutul predicilor sale.

Migne, PL, 66, 89-124; G. Morin, L'Eveque

Laurent de <Novae>, în Revue des Sciences

philosophiquesettheologiques, 1937, p. 307-

317; C. H, Laurentius (15), în Smith-Wace,

111, p. 630-631; Altaner-Stuiber, 1980, p.

391; I. G. Coman, Scriitori bisericeti din

epoca strâromnS, EIBMBOR, Bucureti.

1979, p. 175-184; Nestor Vornicescu, Pri-

mele scrieri patristice în literatura noastr,

sec. IV-XVL Editura Mitropoliei Olteniei,

Craiova, 1984, p. 79-82; Mihai Diaconescu.

Istoria literaturii dacoromâne, Ed. Alcor

Edimpex, Bucureti, 1999, p. 624-627; A.

SolignacDSp 9, col. 402-404; J. Gribomont.

Laurent, în DECA, II, p. 1413; M. Meier,

Laurentius Metliflitusy în LACL, p. 388-389.

Laureniu de Canterbury

Laureniu de Canterbury, al doilea arhi-

episcop de Canterbury, 604-619, alturi

de Augustin, întemeietor al Biserici i

cretine din Marea Britanic A fcut par-

te din grupul de misionari, condus de

Augustin, trimis de papa Grigorie, în

595, cu scopul de a încretina Britania.

înainte de a deceda, Augustin îl hiro-

tonete episcop, numindu-f succesor în

scaunul episcopal de Canterbury, proba-

bil în anul 604. Ca episcop al ang Io- saxo-

nilor, izbutete s depeasc diver-

genele dintre acetia i bretoni, în pro-

blema ritualului liturgic i în special asu-

pra datei Patilor. Activitatea sa misio-

nar a fost îngreunat de Eobald, susin-
tor înverunat al pgânismului. Tradiia

bisericeasc relateaz c, datorit atitu-

dinii regelui Eobald, Laureniu era pe

punctul de a prsi Anglia, când Sf. Petru

i se arat în vis i îl admonesteaz pentru

c voia s-i prseasc turma, ba mai

mult, îl biciuiete. El merge la rege i,

artându-i semnele biciului, îl convinge

pe acesta s se converteasc la credina

cretin. Singurul document autentic

care ne-a parvenit de la Laureniu este un

fragment, pstrat de Beda* Venerabilul,

dintr-o scrisoare adresat episcopilor i
abailor din *Scottia\ în care îndeamn la

unitate i pace în disputa dintre Biserica

Celt i cea a Romei.

Migne, PL, 179, 1443 AB; BHL, 4741-4742;

Beda Venerabilul, Historia ecclesiastica gen-

tis Anglorunu I, 27, 33; II, 4-7 (ed. B.

Colgrave-R.A.B. Mynors), Oxford, 1969, p.
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78, 114, 114-148, 152-156: RB.Gams, feric»

episcoporvm ecclesiae catholicae, Re-

gensburg. 1886 (ed. anast. Graz, 1957), p.

182; W. Stubbs, Laurenthis (25), art. în

Smith-Wace. III. p. 631-633; R. Gregoire,

Laurent de Cantorhery, în DECA, II, p.

1415-1416.

Lazar de P'arpi

Lazar de P'arpi (m. dup 491), istoric

armean de la jumtatea sec. V, Este su-

pranumit Lazr Barbezi sau Barbetzi, dup
locul în care a trit, Barb sau Pharbe

(P'arpi), un stule de la poalele muntelui

Ararat. A aparinut clasei aristocrate a

Armeniei având o educaie aleas i a

fcut parte din grupul tinerilor care, sub

îndrumarea Sf. Isaac i a lui Mesrob*, au

fost trimii s-i completeze studiile în

Grecia. De altfel, datorit educaiei sale

deosebite, a fost numit i Retorul. La
revenire în Armenia, a ocupat diverse

funcii, între care i cea de administrator

al scaunului patriarhal, în vremea ponti-

ficatului lui Ioan* Mandakuni. Aceast
numire a datorat-o prietenului su. prin-

ul Vahan, care fusese ridicat Ia funcia

de marzaban sau guvernator general al

Armeniei de curtea regal persan.

Vahan a avut mare sprijin în Lazr pentru

reformele pe care Ie-a întreprins. Prin

grija lui Lazr, mnstirea i biserica din

Etchimiadzin, unde locuia patriarhul, i-au

redobândit vigoarea i strlucirea de odi-

nioar. Activitatea sa a stârnit gelozia

unor clerici care l-au acuzat de hetero-

doxie i, în cele din urm, a fost silit s se

retrag, prinul Vartaban acordându-i azil

în palatul princiar. Aceasta este perioada

în care el compune Istoria Armeniei care

acoper perioada între anii 387 i pân Ia

moartea regelui Peroz al Persiei (484), cu

intenia vdit de a continua Istoria lui

Agathanghel* i a lui Faustus* Bizan-

tinul. El a mai scris i o scrisoare adre-

sat guvernatorului Vahan Mamikonian
în care s-a dezvinovit de acuzele de

erezie aduse de dumanii si.

V. Langlois, Coltection des historiem

anciens et modernes de PArmenie, II, Paris,

1869, p. 253-368; G. Ter-MkrtC fcean i St.

Markasean, Lazar P'aprec'i Patmowt'ew
Towlt ar Vahan Mamikoneam Tiflis, 1904;

C. Sanspeur. Trois sources byzantines de

l'<Hisioire des Armeniens>de Lazar de

P'arpi, în Byzantion. 44, 1974, p. 440-448;

CJ.F. Dowsett, The Newly Discovered

Fragmenrs of Lazar of P'arp's History, în

Mus^on, 89, 1976, p, 97-122; G.T. Stokes,

Lazarus (9) Barbezi* în Smith-Wace, III, p.

369; Bardenhewer, V, 187-189; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 351 cu bibliografie; SJ.

Voicu, Lazare de P'arpi, în DECA, II, p.

1418 cu bibliografie; P. Bruns, Lazarus von

Parpi, în LACL, p. 389 cu bibliografie.

Lazar de Beth Qandasa

Lazar de Beth Qandasa, comentator bi-

blic din a doua jumtate a sec. VIII. Din

notia inclus la sfâritul celei de a treia

pri a comentariului su la Epistolele

pauline, s-a dedus c el a redactat aceast

lucrare în jurul anului 775, în timpul

domniei califului al-Mahdi. Este autorul

unui comentariu asupra Noului Testa-

ment, în dou volume, pstrat în mare

parte la Muzeul Britanic. Unul cuprinde

Evangheliile dup Ioan i Marcu, iar

cellalt prile a treia i a patra din

Epistolele pauline de la Galateni i pân
la Evrei, inclusiv. Nu este vorba de o lu-

crare original, ci mai degrab de o com-

pilaie bazat pe lacob* de Sarug, Chirii*

de Alexandria, Efrcm* irul i, pe alo-

curi, pe Teodor* de Mopsuestia. Comen-
tariul la epistole este o abreviere a lu-

crrilor similare ale Sf. Ioan* Hrisostom.

Mai citeaz i un paragraf din Oracolele

sibiline. De la el a mai rmas o scolie, în
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care explic un paragraf din Dionisie*

Pseudo-Areopagitul.

Assemani, BO, III, 1, 88, 89. 473: Wright. p.

115-1 16; Chabot, p. 90-91; Duval, p. 383.

Lazar bar Sabhetha

Lazar bar Sabhetha, episcop de Bagdad,

în prima jumtate a sec. IX. La hirotonia

în episcop îi schimb numele în Phi-

loxen. Este înlturat din scaunul episco-

pal de ctre Dionisie în 829, între opo-

zanii si aflându-se i Nonnus*. A com-

pus o anafora i un comentariu i o rân-

duial botezului. Aceast ultim lucrare

a fost inclus într-o carte de ritual din

care, se pare, Bar Hebraeus i-a luat in-

formaiile referitoare la rânduielile muzi-

cale pe care le gsim citate de ctre

Assemani.

Assemani, BO, I, 166: Wright, p. 145;

Chabot. p. 94, Duval, 390.

Leandru de Sevilla

Leandru de Sevilla (550-600/1), episcop

de Sevilla. S-a nscut într-o familie cu

tradiie cretin* lsidor* fiind unul din

fraii si, alturi de Fulgeniu* i sora lui

Florentina. Dup moartea tatlui, îi re-

vine sarcina de a se îngriji de familie.

Îmbrieaz viaa monahal i se dedic

activitii misionare. Izbutete s-l con-

verteasc pe prinul Hermenegild, fiul

regelui vizigot Leovigild, ceea ce a atras

mânia acestuia, care pornete cu armata

împotriva fiului su rzvrtit i îl ucide,

iar pe Leandru îl exileaz, trimiându-I la

Constantinopol. Aici Leandru îl cunoate

pe viitorul pap Grigorie*. Leovigild se

ciete i îi recheam pe toi episcopii

exilai. în plus, el îi încredineaz lui

Leandru, numit în scaunul episcopal de

Sevillia în 584, educaia fiului su mai

tânr, Recared, care s-l iniieze nu nu-

mai in problemele dificile ale succesiunii

la tron, ci i in credina cretin. în 589,

Leandru convoac un sinod la Toledo, în

care este recunoscut oficial convertirea

lui Recared. Prin convertirea lui Recared,

Leandru pune temelia unitii religioase

a Spaniei.

De la e! au rmas puine scrieri: De tri-

umpho Ecclesiae ob conversionem

Golhorum, discursul de închidere la

sinodul din Toledo i De institutione v/>-

ginum* un regulament monahal, cunoscut

i sub denumirea Libellum ud Floren-

tinam. Este vorba de sora sa creia în

trimite un set de reguli monahale, înso-

ite de o scrisoare introductiv, Din ne-

fericire, vasta sa coresponden cu Gri-

gorie cel Mare i cu alte personaliti ale

vremii s-a pierdut. Din scrisorile lui Gri-

gorie aflm c el i-a trimis Iui Leandru,

în dar. Regula Pastoraîis i prima i a

doua parte din Moralia.

Migne. PL, 72. 869-898; 84, 360 i urm.;

CPU 1183-1184; A.C. Vega, O.S.A., Scrip-

tores Ecclesiasiici Hispano-Latini Veieris ei

Medii Aevi, XVl-XVll, Madrid, 1948 (ediie

modern a regulelor monahale cu introdu-

cere); J. Madoz, De inst. v/rg., în Anali. BoIL

67, 1949; lsidor de Sevilla, De viris iltus-

trihus. XLI; D. Ramos-Lisson, Die Synoden

der iberischen Hafbinsel, Paderborn /Mîin-

chen, 1981, p. 1!6 i urm.; K. Schaferdieck,

Die Kirche im Reich der Westgoten...* Berlin,

1967: E.A. Thompson, The Goths in Spain,

Oxford, 1969; B. JimSnez Duque, La espiri-

lualidad romano-visigoda y mozrabe^

Madrid, 1977; Historia de la Iglesia en

Espana* dirigada por R. Garcia Villoslada, I,

Madrid, 1979; M J. Campos-J. Roca, Santos

Padres Espanoles. U: Sari Leandro, San

Isicbro, San Fritctuoso, Reglas monasticas

de la Espafia visigoda. Madrid. 1971; M.A.

Ward, Leander (2). art, în Smith-Wace, III, p.

637-640; Leandru, art. in Oxford. Dicionar

al Sfinilor, de David Hugh Farmer, trad. în

rom. de Mihai C. Udma i Elena Burlacu,
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Argumentul i articolele consacrate sfinilor

români, prof. univ. Remus Rus, Editura

Univers Enciclopedic, Bucureti, 1999, p,

324; Cross, Leander, St., în ODCC, 807;

AJtaner-Stuiber, 1980, p. 494; h Navarra.

Leandre de Se\'ille
y
In DECA, II, p. 1418-

1419. cu bibliografie; W Geerlings, Leander

von Sevilta, în LACL, p. 389.

Leger de Autun
vezi Leodegarius

Leidradus

Leidradus. al 46-lea arhiepiscop de Lyon,

între 798-814. Numele su este ortogra-

fiat în diferite feluri: Laidradus, Lai-

drachus sau Liobradus. Este de origine

din Bavaria. Dup terminarea studiilor, a

fost hirotonit diacon la Aribo, apoi epis-

cop de Freising. Dac a fost sau nu bi-

bliotecarul împratului Carol cel Mare,

rmâne înc o problem deschis. Cert

este c împratul l-a stimat în mod
deosebit, înc înainte de a-l fi numit arhi-

episcop de Lyon în 798. Dup înscu-

narea sa pe scaunul episcopal din Lyon,

Carol cel Mare îl numete, împreun cu

Theodulfus, missus domimcus, pentru

provincia Narbonne. Tot ca semn al

respectului deosebit pe care îl avea fa
de el, Carol cel Mare îl însrcineaz cu

cercetarea cazului episcopului Felix* de

Urgell, acuzat de erezie. Din comisia de

cercetare au mai fcut parte Nebridius,

episcop de Narbonne, i Benedict, abatele

mnstirii Aniane. Cercetarea are loc în

public, la Aix. disputa fiind condus de

Alcuin*, ca aprtor al credinei orto-

doxe, i care câtig disputa. Felix îi

recunoate greeala, mrturisete cre-

dina ortodox i, în consecin, este re-

primit în comuniune împreun cu uce-

nicii si. Se pare c Felix a fost totui

înlturat din scaun, iar cei trei membrii ai

comisiei s-au deplasat la Urgell pentru a

propovdui învtura ortodox, deoa-

rece aproape întreaga provincie fusese

indus în eroare de erezia lui Felix. In

ultimii ani ai episcopatului su. Leidra-

dus se dedic organizrii episcopiei. In

811 este unul din martorii care isclesc

testamentul împratului Carol cel Mare.

Alcuin are cuvinte de mare apreciere fa
de Leidradus. De la el au rmas doar

câteva scrieri: Liber de sacramente hap-

tismi ad Carolum Magnum imperatorem;

un scurt tratat care însoea ceremonia de

renunare la diavol i Ad sororem, de

asemenea pstrat. Theodulfus a descris,

în versuri, misiunea îndeplinit de el i
Leidradus in Narbonne.

Migne. PL, 99, 853-886; MGEp. 4, 539-546;

Theodulfus, în Migne 105, 285; Alcuin,

Qpist., 117 în Migne, PL, 100, 350-351;

Einhardus. Vita K. Magni, cap. X, XXIII;

S.A.Bennert, Leidradus (.2), art. în Smith-

Wace, III, p. 644-645; J. Pourrat, L'Antique

ecole de Leidrade, Lyon, 1899; E. Amman,
in DTC, 9,1, col. 195-196; CM. Aherne,

Leidradus ofLyon, In NCE, 8, p. 622.

Lentulus

Lentulus, vestitul autor al unei scrisori

apocrife despre lisus Hristos, adresat

senatului roman. Scrisoarea concen-

treaz viziunea i ideile medievale

despre Hristos.

Fabricius, Cod. Apoa N.T.. tom. 1, p. 301;

G.T.Stokes, Lentulus, art. în Smith-Wace, III,

p. 645.

Leodegarius

Leodegarius (c. 616-679), episcop de

Autun. S-a nscut într-o familie aristo-

crat. Adolescent fiind, este luat la curtea
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lui Clotaire II, care îl trimite spre a fi

educat de ctre episcopul Dido de

Poitiers. Este hirotonit diacon de ctre

episcopul Dido i ridicat la rangul de

arhidiacon. în care calitate îl ajut pe

acesta la conducerea episcopiei. Ii este

încredinat apoi streia mnstirii Sf.

Maxeniu. Dup ase ani, este chemat la

curtea împratului Clotaire III. La moar-

tea episcopului de Auturi. Ferreolus, este

numit succesorul acestuia, în jurul anului

660. Leodegarius a impus, dup câte se

pare, folosirea Crezului Atanasian de

ctre toi preoii, ca o pavz împotriva

ereziei monotelite. Dup moartea regelui

Clotaire III, urmeaz o perioad foarte

tulbure în viaa politic a Franei.

Leodegarius a jucat un rol de prim rang,

ceea ce l-a pus în conflict cu Ebroin, pri-

marul curii regale. Acesta declaneaz

împotriva episcopului un val de perse-

cuii, care au dus în cele din urm la

depunerea Iui din treapt, la tortur i
moarte (678). De la Leodegarius au rmas
o serie de canoane promulgate de el la

sinodul de la Autun, inut în jurul anului

670, privind în special disciplina mona-

hal; un testament, a crui autenticitate

este contestat i o scrisoare adresat

mamei sale, Sigrada, care s-a clugrit la

mnstirea Notre Dame din Soisson.

Migne, 96, 373-384; CPL, 1077- 1079b;

CCL, 117, 503-508; BS, 7, II 90- II 93, cu

bibliografie; o încercare de reconstituire a

vieii sale în B. Krusch, în MHG, Scriptores

Rerum Merovingicarum, V, 1910, p. 249-

362; R. Du Moulin-Eckart, Leudegar,

Bischof von Autun, Breslau, 1890; S.A.

Bennett, Leodegarius (2), art. în Smith-

Wace, III, p. 684-696; Camerlinck, St. Uger,

Paris. 1910; H. Leclercq, O.S.B., în DACL,
VIII, pt. 2-a. 1929, col. 2460-2492; Cross,

Lodegar, Si, în ODCC, p. 814, cu biblio-

grafie; M. Simonetti, Leger d'Autun, în

DECAJI, p. 1421.

Leon de Bourges

Leon de Bourges (sec. V). episcop de

Bourges, participant la sinodul local de la

Anger, din 4 octombrie 453. Este autor,

împreun cu episcopii Eustochiu de

Tours, Victorinus de Le Mans» al unei

intervenii prezentate Ia sinodul de Ia

Anger, intitulat: Epistula ad episcopos

ei presbyteros infra tertiam provinciam

constitutos, prin care se cerea ca sinodul

s ia act de hotrârea lor comun de a

depune din treapt pe acei clerici care se

adreseaz, în cazuri de litigiu, tribuna-

lelor civile i nu celor eclesiastice.

Aceast epistol a fost mult vreme

plasat alturi de scrisorile atribuite lui

Leon* cel Mare. Dei autenticitatea ei

deplin nu a fost înc stabilit, ea este

considerat totui a fi fost scris de Leon

de Bourges.

Migne, PL 130, 922; Idem. 54, 1239-1240;

L. Duchesne, Fastes episcopala de I'anci-

enne Gauie. II, Paris, 1900, p. 244-246; E.

Griffe, La Gaule chrâtienne l'epoque

romaine, II, Paris, 1966. p. 142; Quaslen,

Palrology, IV, p. 524; A. Hamman, Leon de

Bourges, în DECA, II, p. 1424; M. KI5-

ckener, Leo von Bourges, în LACL, p. 390.

LEON DIACONUL, istoric bizantin.

S-a nscut Ia Kaloe în Asia Mic în anul

950. Dup terminarea studiilor elemen-

tare, vine la Constani nopol, unde este

hirotonit diacon. în 986 particip la cam-

pania împratului Vasile II împotriva

bulgarilor, fiind pe punctul de a cdea
prizonier. în 992 public Cronica sa, re-

dactat în 1 cri, cuprinzând evenimen-

tele între anii 959-976. In mare parte,

Cronica cuprinde evenimentele de la

moartea împratului Constantin VII Por-

firogenetul i pân la moartea împratu-

lui loan Tzimisces. El prezint cele trei

mari rzboaie duse de împraii bizanti-
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ni: rzboiul împotriva pirailor arabi

(964-965), împotriva sarazinilor clin Asia

Mic (968-969) i a bulgarilor i ruilor

(969-971). Informaiile lui sunt în cea

mai mare parte din surse directe i mr-
turii oculare, unele personale. Cronica lui

Leon este singurul document privind

izbânzile militare ale lui Nichifor II.

Focas i loan Tzimisces, relatrile ulte-

rioare bazându-se pe datele furnizate de

el. Lucrarea sa este deosebit de impor-

tant pentru istoria rus, întrucât cu-

prinde mrturii i informaii preioase

despre confruntarea dintre Sviatoslav i
bizantini. La rândul lui, Leon a fcut uz

de Cronica lui Agathias* din sec. VI,

folosindu-o în special ca model.

Migne, PG, 1 1 7, 635-926; CB. Mase, CSHB,
1828: A. A. Vasiliev, A History of the

Byzantine Empire, ed. 2-a, Madison, 1952;

Krumbacher, I, p. 266-269; MC. Hilferty,

Leo DracoHus, în NCE, 8, p. 652.

Leon cel Marc

Leon cel Mare (c. 400-461), episcop de

Roma, considerat una din cel mai mari

personaliti, alturi de Grigorie* cel

Mare, care au dat strlucire acestui scaun

apostolic. S-a nscut probabil la Roma,

în ultima decad a sec. IV, fiind de ori-

gine toscan. Cât privete educaia i
studiile sale, nu avem informaii. Cert

este c el nu a cunoscut limba greac i
nici nu a fost instruit în cultura filosofic

clasic pgân. înainte de a accede la

tronul episcopal al Romei, Leon a ocupat

diverse funcii i nu de mic importan,

sub Celestin i Sixt sau Xist, fiind prieten

cu Prosper* de Aquitania i loan

Cassian*. De fapt, la cererea lui, loan

Cassian a scris tratatul De Incamatione,

împotriva nestorienilor. Prosper ne infor-

meaz c tot el a fost cel care I-a deter-

minat pe Sixt IU s-I condamne pe

Julian* de Eclanum. In jurul anului 431,

Chirii* al Alexandriei îl solicit ca me-

diator în disputa cu Juvenalie de Ieru-

salim. îndeplinete mai multe misiuni

diplomatice în Africa, Spania i Galia.

tirea alegerii sale ca pap în anul 440 îi

parvine pe când se afla în Galia,unde fu-

sese trimis pentru a media între Aetius*

i Arbinus, prefectul pretorian. Din acti-

vitatea pe care a întreprins-o înc înainte

de a fi ales pap, ne putem da seama de

coordonatele principale care vor domina

activitatea lui ca pap: lupta împotriva

ereziilor, redobândirea pcii i a disci-

plinei în Biseric i politica de mediere

(Quasten). La acestea trebuie s adu-
gm în mod special grija fa de ps-
trarea unitii Bisericii, prin meninerea

comuniunii universale de credin. în

acest sens, el s-a angajat în controversa

hristologtc, purtând o intens corespon-

den cu Flavian, patriarhul de Constan-

tînopol, în vederea unei documentri cât

mai exacte. A fost împotriva sinodului de

la Efes din 449, pe care îl numete
latrocimwn, luând partea lui Chirii*, al-

turi de Flavian. Dup convocarea i ine-

rea sinodului de la Calcedon în 451, el

accept formulrile doctrinare de aici,

considerând u-le via media între Nesto-

rie* i Eutihie*, comunicându-le toto-

dat, episcopilor apuseni. Respinge ca-

nonul 28 al sinodului ecumenic de la

Calcedon. care punea episcopul de Con-

stantinopol pe acelai plan cu cel al Ro-

mei, i aceasta din preocuparea pe care o

nutrea fa de întrirea i definirea pri-

matului papal. în plan politic, el izbutete

s evite cucerirea Romei de ctre Attila,

convingându-i pe huni s se retrag peste

Dunre, i de ctre vandalii lui Geiserich,

pe care îl determin s nu devasteze

oraul i nici s nu-i masacreze pe

locuitori.
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Dac pe plan administrativ i politic,

Leon rmâne un punct de referin în

istoria Bisericii cretine, penfru istoria

literaturii cretine, motenirea sa este

mult mai modest, dar nu lipsit de im-

portan. De la el a rmas o colecie de

scrisori i predici, în numr de 173, din

care 143 au fost scrise de el, iar 30 i-au

fost adresate de diverse persoane i per-

sonaliti în decursul pontificatului su.

Cea mai important dintre acestea este

Tomits ac/ Fla\natmw% care s-a bucurat de

o larg rspândire. Este vorba de un do-

cument preios privind controversa hris-

lologic, redactat de el din grij fa de

comuniunea de credin a Bisericii.

Activitatea predicatorial a marelui pon-

tif s-a pstrai într-o colecie de 97 de

predici, împrite potrivit anului liturgic

roman din vremea sa. Atât scrisorile cât

i predicile sale se disting prin claritatea

gândirii, a expresiei i puritii limbii

(Cross). Pe baza analizei lingvistice, s-a

-sugerat c o serie de rugciuni i texte

liturgice din Sacramentariile lui Leon i

Ghelasie sunt compuse de el. Chiar dac
acest lucru nu poate fi dovedit cu certitu-

dine, trebuie subliniat preocuparea sa

fa{ de viaa liturgic a Bisericii Romane,

la a crei organizare i-a adus o con-

tribuie deloc de neglijat.

Gândirea teologic a Iui Leon cel Mare

trebuie vzut în perspectiva preocu-

prilor sale fa de unitatea de credin a

Bisericii. El nu este un novator în cre-

din, ci un pstrtor i un transmiter

fidel al ei. în controversa hristologic.

dup cum putem descifra din Tomus ad

Flaviamtm* Leon pune în prim plan

referirea la tradiie, trecând de la Sim-

bolul apostolic i pân la sinodul ecume-

nic de la Niceea, prin mrturiile Prin-

ilor, oprind u-se Ia formulrile dogmatice

de la Calcedon, pe care le pune pe picior

de egalitate cu cele de la Niceea

(Quasten). Descifrm la el, temeiurile

exegetice fixate de Vinceniu* de Lerini

ca mijloace de determinare a credinei

autentice: universalitatea, vechimea i
unanimitatea. Pentru a evalua, în ansam-

blu, valoarea pentru teologie a operei

scrise a lui Leon, este necesar scrutarea

întregii sale moteniri literare, care se

regsete in nuce în Tomosul ctre Fia-

vian. Hristos este Dumnezeu adevrat i
om adevrat, având într-o singur per-

soan dou firi, omeneasc i dumne-

zeiasc. Cele dou firi sunt neamestecate

i lucreaz în comuniune, fiecare ceea ce

îi este propriu. Unitatea dintre cele dou
firi face posibil comunicarea însuirilor

(comm i in icatio idiomatum) . Intrupare a

lui Hristos din Fecioara Mria are o va-

loare soteriologic. întrucât aici regâsism

modelul regenerrii omului sau începutul

biruinei pascale asupra diavolului.

Hristos a trebuit s se nasc pentru ca s
moar pentru pcatele noastre i s în-

vieze pentru justificarea noastr, de aici

legtura pe care o face între Natere i
înviere. Mântuitorul a trebuit s se nasc

de Ia Dumnezeu i din Mria, s fie con-

substanial cu amândoi, pentru ca omul

s poat muri i învia cu el în taina

botezului.

Leon a primit titlul de 'cel Mare' mai

ales pentru contribuia pe care a avut-o la

consolidarea primatului Scaunului apos-

tolic de la Roma, pe care îl întemeiaz pe

aa-numitul primat al lui Petru (ep. 10, 1

i 9). Axa fundamental a eclesiologiei

propus de Leon este Hristos-Petm-epis-

copul Romei.

Migne, PL 54-56; Migne, PLS, III, 329-350;

CPL, 1656-1661; E. Schwartz, ACO, II, 1-4,

Berlin-Leipzig, 1932: E. Casper, Geschichie

des Papstum, 1, Ttlbingen, 1930, p. 423-564:

T. Jalland, The Life and Times ofSt. Leo the

Great, London, 1941: P. Stockmeier, Leo I

des Grossen. Beurteilung der kaiserlichen
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Religionspoiitik, MOnchener Theologische

Studien, I. Historische Abteilung, XIV, 1959;

W. Ullman, Leo I and the Theme of Papal

Primacy, art. în JTS, NS, XI, 1960, p. 25-51;

D. Wyrwa, Drei Etappen: Rezeption der

Formei con Cha/kedon, ed. J_ va. Oort, J.

Roldanus. Kampen. 1997; M. Fiedrowicz,

Leo der Grosse, Sermones, dogmatische

Brie/e, în Lexikon der theologischen Werke,

Stuttgart, 2000; Bardenhewer, IV, p. 617-

623; Cayre, II, p. 119-137; P. Batiffol, în

DTC, IX, pt. I, 1926, col. 218-301; LG.

Coman, Patrologie, 1956, p. 271-272;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 357-360; Quasten,

Patrotogy, IV. p. 589-612, cu bogat biblio-

grafie; B. Studer, Lâon l
er

t
în DECA. II, p.

1422-1424, cu bibliografie; D, Wyrwa, Leo I.

der Groase, în LACL. p. 391-392, cu biblio-

grafie.

Leon III Isaurul

Leon III Isaurul, împrat bizantin între

717-741. S-a nscut la Germanicia, în

Siria de Nord (Armenia Minor), în jurul

anului 675. Dup ocuparea de ctre

sarazini a acestui teritoriu, familia sa se

retrage în Tracia, probabil o dat cu

armata roman trimis de Justinian II s
stvileasc rspândirea acestora (686).

Se stabilete la Mesembria, în Tracta,

unde acumuleaz o avere substanial,

având posibilitatea de a furniza provizii

pentru armata lui Justinian II, în campa-

nia sa de recucerire a Constantinopolului

în 704. Leon promoveaz în rangurile

militare, ajungând sptar, fiind trimis de

Justinian II în Caucaz. Urmaul acestuia,

Anastasie II. îl numete strateg i îi

încredineaz conducerea garnizoanei

Ametolikon. Dup rsturnarea Iui Anas-

tasie II, Leo se rscoal i ocup el însui

tronul. Domnia lui Leon III este cunos-

cut pentru dou mari evenimente: st-

vilirea expansiunii arabe i declanarea

crizei iconoclaste, care a zguduit Bise-

rica cretin timp de peste un veac. Ten-

siunile care s-au ivit cu Scaunul papal, i-au

dat acestuia ocazia s restructureze juris-

dicia bisericeasc. Astfel, el plaseaz

sub jurisdicia Patriarhului de Constan-

tinopol Sicilia, Calabria i (liricul (732-

733). Leon III este cunoscut i ca refor-

mator, în sprijinul reformelor sale admi-

nistrative t juridice, a dat un nou cod

juridic, Ecloga.

Ecloge, trad. în engl., cu introducere, de E.H.

Freshfield, Cambridge, 1926; K Schenk,

Kaiser Leo III. Ein Beitrag zur Geschichte

des Bilderstreits, Inaugural Diss., Halle,

1 880; A. A. Vasiliev, History ofthe Byzantine

Emp/re, 324- 1453, trad. din rus în eng!., ed

2-a, Oxford, 1952, p. 234-259; G.T. Stokes,

Leo III (3), art. în Smith-Wace, III, p. 647-

652; P. Charanis, Leo III. Byzantine Emperor,

în NCE. 8, p. 650; Cross, Leo III, în ODCC,
p. 814; D. Stiernon. Lâon III l'lsaimen, în

DECA, II, p. 1424-1425.

Leon VI Filosoful

LEON VI FILOSOFUL sau LEO
SAPIENS (c. 866-9 12), împrat bizantin,

urmaul Ia tron al Iui Vasile I în 886. îi

începe domnia prin exilarea i trimiterea

Ia mnstire a Iui Fotie, patriarh de

ConstantinopoJ, i numirea pe scaunul

patriarhal a fratelui su. tefan. Prin acest

act, el restabilete legturile cu Biserica

din Apus. Din dorina de a avea un mo-
tenitor, Leon IV ajunge s contracteze o

a patra cstorie. Este vorba de cstoria

cu concubina sa, Zoe Carbonopsina, care

i-a druit un fiu, pe viitorul Constantin

VII. Patriarhul Constantinopolului la

acea vreme, Nicolae Misticul, refuz s
recunoasc acesta cstorie, considerân-

du-o necanonic. Leon solicit con-

simmântul Papji Sergius III (904-911),

care aprob cstoria. Leon îl depune pe
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patriarh i îl numete în locul vacant pe

Eutimie 1. împratul Leon VI Filosoful a

lsat o bogat motenire literar, care s-a

pstrat aproape integral. Omilii i pane-

girice: In B. Mariae Nativitcttem; In B.

Mariae Presentatiomm; In B, Mariae

Annunlialiomm; In Christi Naiivitatem

(trei omilii): In Festvnt pulnutritm: In

Depositionem corporis Christi; In Exal-

tationem S. Cruci; In Dominicani Re-

surrectionem; In Dominicani A&sum»

lionem etc. Dintre omilii menionm în

special. De Spiritu Sancto i In Penlec-

tosten* în care respinge dubla purcedere a

Duhului Sfânt, de la Tatl i de la Fiul,

învtur acceptat i susinut de Bi-

serica Apusean. între panegirice men-

ionm: Laadatio S. Joannis Chrysox-

lonii, hi S. Tryphonem i In S. Deme-

trium, din ultimele dou s-au pstrai

fragmente. El s-a impus i în plan legis-

lativ, dând o serie de novetlae i regula-

mente: NotUiae episcopatum, Novetlae

consfitutiones. La acestea adugm
scrierile în versuri: Apologia, Epigra-

imnata 1-11; Poema iambicum de mar-

iyrio S. ClemeiUis . a.

Migne, PG, 107, 671-1120; Omilii, pane-

girice: PG. 107, 1-668; ed. complet:

Akakios, Aeovtoc; iox> reavrrY'OpiKot X670L,

Atena, 1868; A. Vogt-I. Hausherr. S.J.,

Orientalia Christiana, XXVI, nr. I. facs. 77,

1932; Problemata, ed. A. Dain, Paris, 1915;

Novetlae, P, Noailles-A. Dain (ed.) în ibidem,

1944 (ediie standard cu trad. în francez); A.

Dain. Leonis VI Sapientis problemata, Paris,

1935; H.J.W. Tillard, The Morning Hynms of

the Emperor Leoy în Annals of the British

School of Athens, XXX. 1932. p. 86-108,

XXXI, 1933, p. 115-117 (inclusiv textul ori-

ginal); F. Dvornik. The Photian Schism,

Cambridge. 1948; S. Salaville. A.A., în DTC,

IX, 1926. col. 365-394. cu bibliografie;

Cross, Uo VL în ODCC, p. 814.

Leon de Sens

Leon de Sens, episcop de Sens, al 1 6-lea

în succesiune. Particip la sinodul de la

Orleans din 538. In 512 scrie, împreun

cu J-ieraclie, episcop de Paris, i Teo-

dosie» episcop de Auxerre, o scrisoare lui

Remigius de Reims, în care protesteaz

împotriva pedepsei deosebit de aspre

date unui cleric. Aceast scrisoare s-a

pierdut. De la el s-a pstrat o scrisoare

ctre regele Childebert, care dorea s
înfiineze o episcopie la Mei un, localitate

aflat în jurisdicia sa, îns sub stpâ-

nirea lui Childebert. El se opune cu trie

inteniei regelui de a-i diminua teritoriul

jurisdicional, mai ales c regele ar fi tre-

buit s se adreseze lui Theodebert, al

crui supus era Leon. Proiectul nu a fost

dus la bun sfârit.

Migne, PL, 68, 11; MGH, Ep. 3, p. 437i

urm.; W. Gundlach, CCL, 117. 489491; BS,

7, 1227-1228; J. Hubert, La liste episcopale

de Sens. Paris. 1946; S.A. Bennett, Leo (29),

art. în Smith-Wace, III, p. 679-680; A.

Hamman, Leon de Sens, în DECA, II, p.

1 425; C. Kasper, Leon von Sens> în LACL, p.

392.

Leontîu

Leoniu, egumen al mnstirii Sf. Sava.

autorul unei biografii a lui Grigorie de

Agrigent. Leoniu afirm c a fost con-

temporan cu Grigorie, ceea ce îl plaseaz

la cumpna dintre secolele VI i VII.

Lucrarea lui Leoniu a fost prelucrat de

ctre Simeon* Metafrastul, care a redus

textul în mod substanial.

Migne, PG 98, 549-716; Simeon Metafrastul,

în Migne, PG. 116, 189-269; BS. 7. p. 169-

173; A. Di Berardino, Leonce, în DECA, II,

p. 1425-1426; U. Hamm. Leontius, Biograph

(RomLscher Abt)
y
în LACL, p. 393.
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Leoniu de Arabissus

Leoniu de Arabissus, predicator cretin
în Asia Mic, Arabissus fiind o localitate

din Turcia oriental (Yarpuz de azi). Nu
cunoatem data când a trit i viei nu
posedm detalii despre viaa sa. De la el

au rmas dou omilii, una citat de
Fotie*, care laud modul în care el pre-

zint crearea lumii i învierea lui Lazr,
i alta în Vot Ottob. gr. 14, înc inedit.

Migne, PG. 104, 224-230; R. Heniy, Photius,

Bibliotheqve, 8, Paris, 1977, 100-106 (text i
trad. în francez); Beck, p. 506; L. Davidson,
Leontius (34), art. în Smith-Wace, III, p. 690;
SJ, Voicu, Leonce d'Arabissus. în DECA, II,

p. 1426; B. Windau, Leontius von Arabissus
înLACL, p. 392.

Leoniu de Arles

Leoniu de Arles (sec. V), episcop de
Arles, succesorul în scaunul episcopal aJ

lui Ravennius, în jurul anului 454. în 463
convoac un sinod local la Arles, la

solicitarea papii Darie, pentru a discuta
problema hirotoniei necanonice a epis-

copului de Die, fcut de arhiepiscopul

Mamert de Vierme, iar între 470-475 are

loc un alt sinod, compus din aproximativ

30 de episcopi, sub preedinia lui Leon-
iu, pentru a condamna erorile predesti-

naîoniste propovduite de preotul Lu-
cidus. De la Leoniu au rmas mai multe
scrisori pe care el Ie-a adresat papii

llarie, mai ales în probleme de disciplin
bisericeasc. Nu toate scrisorile ctre pap,
care i-au fost atribuite, sunt autentice.

Duchesne. Fastes, I, p. 120-133, 257; E.

Griffe, La Gaule chretienne, II, Paris, 1966,

p. 92, 97, 163-164 et passim; Jaflfe, 556-559;

Hfl-Lecl., 2, 901-902; 908-911; CCL, 148,

159-160; Palazzini. I, p.85-86; A. Hamman,
Leonce d'Arles. în DECA. II, p. 1426; C.

Kasper, Leontius von Arles, în LACL. p. 393.

Leoniu de Armenia

Leoniu de Armenia (Lewondios sau
Lewondes). martir, preot i ucenic al lui

Mesrob* i Sahag*. Studiaz teologia i
greaca la Constantinopol, fiind purttorul
scrisorii episcopilor anneni ctre patri-

arhul Produs asupra scrierilor lui Teo-
dor* de Mopsuestia. Se pare c aceast
scrisoare a fost conceput chiar de el.

Face parte din grupul 'traductorilor sacri'.

La revenire în Armenia, se angajeaz în

traducerea Sf. Scripturi în armean i a
unor Prini i Scriitori bisericeti greci.

Face parte din grupul celor care s-au
opus, la sinodul din Ardashad (449),
edictului de repgânizare a Armeniei,
promulgat de regele persan Jezdegerd TI,

care a trimis în acest scop sute de preoi
magi, cu sarcina de a propovdui înv-
tura lui Zoroastru. Dup btlia de Ia

Arvair din 45 1, cade prizonier, împreun
cu o mare parte a nobilimii armene.
Refuzând s renune la credina cretin,
este supus torturii i martirizat.

Liberat., Breviar, cap. 10, în Migne, PL, 68,

990; Koriun, Viaa Iui Mesrob; Lazar de
P'arpi, Istoria Armeniei, 39-42; Elisei,

Histoire de la guerre de Armenie et de
Vardan, III, 5-8; P. Bedjan, Le livre d'H<*-

raclide de Damas, Paris- Le ipzig, 1910, p.

594-596 (scrisoarea în siriac); R. Devreesse,
Le debut de la querelle des Trois-Chaprtres,

RSR, II, 1931, p 550-551 (trad. în franc, a

scrisorii); C. Hoit, Leontius (55), art. în

Smith-Wace, III, p. 69Ii Leontius (74). în

ibidem, p. 692-293; FC, 7, p. 1 169 i urm.;

BS, 7, 1328-1332; F. Scorza-Barcellona,

Leon d'Arrnânie, în DECA, IL p. 1426-1427.

Leoniu de Armenia

Leoniu de Armenia (m. 790), preot i
istoric din a doua jumtate a sec. VIII în

Armenia. Este autorul unei cronici, inti-

tulate: Istoria lui Mahomed, a succeso-
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rilor sâi i a cuceririlor lor, in special în

Armenia, scris la cererea prinului

Sciabuh Bagratuni. In cele 33 de capi-

tole, autorul prezint evenimentele dintre

anii 632-774. Este vorba de o lucrare a

unui martor ocular. Leoniu fiind con-

temporan evenimentelor pe care le de-

scrie. Lucrarea este interesant atât pen-

tru cunoaterea situaiei din Armenia la

acea vreme, cât i pentru c surprinde

aspecte care vizeaz mentalitatea vremii

fa de fenomenul musulman în plin

expansiune i modul In care s-a extins.

G. Chahnazarian, Esquisse de l'histoire de

l'Armânie, Paris 1856 (trad. în francez); G.

Schabnarazian, History of the Armenians,

Paris, 1857; E. Filler, Questiones de Leontii

Armenii historia, Lipsae, 1903; EC, 7, p.

1168; Z.P. Karekin, Storia delta letieratura

antica armena, Veneia, 1932, p. 497-499;

S.J. Voicu, Leonce d'Armcnle, în DECA, II,

p. 1246; P. Bruns. Leontius der Armenier, în

LACL, p. 393, cu bibliografie.

Leoniu de Bizan

Leoniu de Bizan (sec. VI), teolog anti-

monofizit, clugr scit. S-a nscut în

jurul anului 485 în Sciia sau la Con-

stantinopol, într-o familie aristocrat. In

tineree a aderat la învturile nesto-

riene, de care s-a dezis, fiind sprijinit în

cutrile sale, dup cum ne informeaz el

însui, de nite oameni învai. îmbr-

ieaz viaa monahal la lavra Sf. Sava

de lâng Ierusalim, pstrând mereu leg-

tura cu clugrii scii, în compania cro-

ra merge la Constani nopol i apoi la

Roma, pentru a susine sintagma fllo-

monofîzit de origine chiri lian: 'Unul

din Treime a suferit în trup\ Revine la

Ierusalim i de aici la Constantinopol,

pentru a participa la dezbaterea dintre

ortodoci i severieni, organizat de

Justinian în 531 sau 533. Rmâne aici

pân în 537/8, când se întoarce la Ieru-

salim, unde apr origenismul împotriva

atacurilor taberei ortodoxe. Când contro-

versa s-a înteit i a fost adus în faa

împratului Justinian, el se întoarce la

Constantinopol (540), unde rmâne pân

la moarte (542-543). Polemica sa cu

Teodor* de Mopsuestia este, dup câte se

pare, punctul de pornire al condamnrii

Celor Trei Capitole Ia sinodul de la

Constantinopol din 553.

Motenirea literar a lui Leoniu este

destul de bogat, flindu-i atribuite: Libri

tres adversus nestorianos et entychianos.

în prima carte stabilete deosebirea din-

tre ovsia i hypostasis, respingând prin

aceasta greelile doctrinare ale lui Nes-

torie* i Eutihie*. In a doua, îi combate

pe iulianiti (aftartodocei) i pe mono-

fiziii eutihieni, iar în a treia, îl atac pe

Teodor* de Mopsuestia, adevratul res-

ponsabil pentru erorile nestoriene. Fie-

care din aceste cri este însoit de câte

un florilegiu patristic. Solulio argumen-

torum Severi, o disput teologic, elabo-

rat sub form de dialog. Triginta copita

adversus Severum, este o continuare i
completare a lucrrii precedente. Unii

critici îi mai atribuie, fr mare certitu-

dine, o vast lucrare, intitulat: Scolii,

care cuprinde urmtoarele scrieri remani-

ate serios de Teodor* de Raitu: Despre

secte; Contra nestorienilor; Contra mo-

nofiziilor i un opuscul Contrafraudelor

apolinariste y în care demasc procedeul

pervers al apolinaritilor de a atribui Iui

Grigorie* Taumaturgul, Atanasie* cel

Mare i papii luliu I scrieri care i-au

aparinut lui Apolinarie de Laodiceea.

Leoniu este perceput, (ar nici un dubiu,

ca cel mai mare teolog al vremii sale.

Gândirea lui, departe de a fi tributar

filosofiei platonice sau aristotelice, le

îmbrieaz într-o structur doctrinar

în care idealismul platonician se îmbin
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cu logica aristotelic. Partizan al lui

Chirii al Alexandriei, dar i al Prinilor
capadocieni din care se inspir, el adopt
ca temei doctrinar formula calcedonian.

In hristologie, introduce noiunea de eni-

postaziere, dând prin aceasta o înelegere

mai profund doctrinei hristologice i
clarificând totodat problema celor dou
naturi sau firi în persoana lui Hristos,

subliniind actul de asumare, de preluare,

a firii umane în ipostasul Logosului. Prin

teologia sa, Leontiu pregtete formulele

doctrinare ale sinodului V ecumenic de
la Constantinopol i deschide drumul
cugetrii scolastice.

Migne, PG, 86, 1185-2016; CPG, 6813-

6820; F. Loofs, Das Leben imd die polemi-

schen Werke des Leontius von Bysantiutn,

1887; Idem, Leontius von Byzanz und die

gleichnamigen Schriftsteller aer griechi-

schen Kirche, în TU, 3, 1-2, Leipzig, 1887; F.

Diekamp, Die origenistischen Streiiigkeiien

im <5. Jahrhundert, MUnster, 1899; E.

Schwartz, Kyrillos von Skythopolisi, TU, 49,

Heft.2, 1939; S. Otto, Person und Subsistem.
Die philosophische A nthropologie des

Leontios von Byzanz. Ein Beitragzurspatan-

tikcn Geistesgeschichte, MUnchen, 1968;

D.B. Evans, Leonthts of Byzantivm, An
Origenisr Christoiogy, Dumbarton Oaks
Studies, XIII, Washington, 1970; P.T.R. Gray,

The Defenee ofChaicedon in the East (451-

553), Leiden, 1979; Bardehewer, V, p. 9-13;

Cayre, II. p. 72-76; Cross. Leontius of
Byzanrium, art. în ODCC, p. 815-816;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 509-511, cu biblio-

grafie; L. Perrone, Leonce de Bvzancc, în

DECA, II, p. 1427-1429, cu bibliografie; G.
Rowekamp, Leontius von Byzanz, în LACL,
p. 393-394, cu bibliografie.

Leontiu Bizantinul sau
Leoniu Scholasticul

Leontiu Bizantinul sau Leontius Scho-
lasticus, avocat i mai apoi clugr în

Palestina, autor al unui tratat antieretic:

De sectis, activ ia Constantinopol între

anii 581-607. A nu fi confundat cu

Leoniu* de Byzanz. Tratatul a fost scris

în jurul anului 610, i polemizeaz cu

nestorienii, eutihienii, monofiziii, seve-

rienii, apolinaritii etc. îi mai este atri-

buit i o predic: Sermo in sondam
Parasceven. De sectis exist i în versi-

une georgian i abordeaz vocabularul

hristologic în disput la acea vreme:

o-oaice, <pi>cic„ •urcoaTaeyiq i rcpoacoTrov.

Migne, PG. 86, 1193-1268; T.W. Davids,

Leontius (62), art. în Smith-Wace, III, p. 692;

G. ROwekamp, Leontius Scholastîcus, în

LACL. p. 395-396, cu bibliografie.

Leoniu de Constantinopol

Leoniu de Constantinopol, preot i pre-

dicator din sec. VI la Constantinopol.

Autor de omilii al cror numr nu poate

fi precizat cu exactitate. Cu certitudine îi

putem atribui omiliile: In sanctam Pa-

rasceven: In sanctam Pascha, II in Job.

In Pen/ecosten, La acestea se adaug In

Jab, In resurrectiomm Domini, In nati-

vitate Joannis Baptistae; In Lazaritm, In

ramos palmarum a cror autenticitate nu
este pe deplin stabilit. în urma cer-

cetrilor recente, un numr de J 4 omilii

sunt puse sub numele lui Leoniu de
Constantinopol (Sachot).

Migne, PG, 86, 1976-2004; CPG, 7888-

7900; M. Aubineau, Homelies paschales,

SCh., 187, Paris, 1972; M. Sachot, Les

Homelies de pretre de Constantinople, RSIi.

5t, 1977, p. 234-245; M. Sachot, Les homeli

pseudo-chrysostomienne sur la Transfigu-

ration în CPG 4724, Freiburg, 1981; D.

Stiernon, DSp 9, col. 660-662; L. Perrone,

Leonce de Constantinople, în DECA, II, p.

1429, cu bibliografie; G. ROwekamp,
Leontius von Konstantinopcl, în LACL, p.

395.
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Leotiiu de Ierusalim

Leoniu de Ierusalim, clugr i teolog

polemist din sec. VI. A fost confundat

mult vreme cu Leoniu* de Bizan. Nu
se tie nimic despre viaa sa. De la el au

rmas dou scrieri: Contra Motio-

physitas i Adversus Nestorianos, scrise

probabil în timpul domniei lui Justinian,

în preajma izbucnirii controversei Celor

Trei Capitole (aprox. 544). Leoniu

susine c formula hristologic de la

Sinodul de la Calcedon (451), care afir-

m c Iisus Hristos este o singur per-

soan (hypostasisy în dou naturi, poate

fi intepretat doar prin prizma hristolo-

giei lui Chirii* de Alexandria. Prin

urmare, el identific ipostasul lui Hristos

cu ipostasul din Treime, mai exact, cu

Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu,

care s-a întrupat în Iisus Hristos. In ana-

liza ontologic a ipostasului, Leoniu

susine ideea 'naturii dotate cu proprie-

ti individuale', preluat din teologia

capadocienilor. In încercarea de a depi
limitele conceptului de <p*uaiq, natur în

sens abstract, el introduce termenul de

yvaiq L5ikt| - o natur cu atribute, atât

pentru umanitatea, cât i pentru divini-

tatea lui Hristos. Unirea celor dou
naturi, care exist în mod concret în

ipostasul Logosului, duce deci la o <n>v-

Qeaiq - la o sintez superioar a atri-

butelor lor. Depirea paradigmei antro-

pologice - legtura între trup i suflet în

om - ca model al unirii lui Hristos se

reflect în accentuarea unitii ipostasu-

lui. Acest lucru a influenat profund con-

cepia soteriologic ortodox dominat

de ideea de &e<om.q(îndumnezeire), care.

în virtutea unirii ipostatice investete

umanitatea lui Hristos (KvpiaKoq avGp-

corco), dup viziunea lui Leoniu de

Ierusalim. Aceast îndumnezeire se

extinde asupra tuturor oamenilor i, în

ultim instan, asupra întregii lumi.

Datorita faptului c Justinian împratul a

fost adept al hristologiei chiriliene, s-a

sugerat c Leoniu de Ierusalim ar fi fost

teologul su de curte i nu Leoniu* de

Bizan. Astfel, el a fost prezent la

Colocviul dintre ortodoci i monofizii

din 536.

Migne, PG, 86, 1395-1902; CPG. 6917-

6918; P.T.R. Gray, în CCG - ediie critic în

pregtire; F. Loofs, Leontius von Byzanz und

die gleichnamigen Schriftsteller der griechi-

schen Kirche, TU, 3, 1-2, Leipzig, 1887; M.

Richard, Leonce de Jerusalem et Leonce de

Byzance, MSR, 1, 1944, p. 35-88; S. Otto,

Person und Subsistem. Die philosophische

Anthropulogie des Leontius von Byzanz,

Milnchen. J96S; D.B. Evans, Leontius of

Bysantium. A n Origenist Christofo&v,

Washington, 1970; A. Basdekis. Die Chrrs-

tologie des Leontius von Jerusalem. Seine

Logoslehre, tez de doct., M Un ster, 1974; J.

Meyendorff, Christ in Eastern Christian

Thoughi. New York, 1977; P.T.R. Gray, The

Defence ofChalcedon in the Eas (451-553),

Leiden. 1979; L. Perrone, Leonce de Jeru-

saleni y în DECA, II, p. 1429-1430, cu biblio-

grafie; G. RGwekamp. Leontius von Jeru-

salem, în LACL, p. 394-395, cu bibliografie.

Leontius de Neapolis

Leoniu de Neapolis sau Leontius Nea-

politanus (c. 590-650), episcop de

Neapolis in Cipru, scriitor bisericesc.

Despre viaa sa nu avem date precise, în

schimb ne este cunoscut opera sa. In

primul rând, este autorul a trei biografii

deosebit de importante: Vita S. Joannis

Eleenwsynariu care a fost tradus în la-

tin de Anastasie* Bibliotecarul, la ce-

rerea papii Nicolae, cruia îi este adre-

sat i introducerea. Vita S. Symeonis

Sli, este vorba de Simeon de Emesa,

despre care ne spune c a fost
"nebun

pentru Hristos'. Viaa Sf Spiridon, eroul

naional al Ciprului, care s-a pierdut. La
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acestea se adaug câteva omilii i predici

i un tratat apologetic Contra Jvdaeos et

de îmagijiibus, care a fost citat în timpul

celei de a patra sesiuni a celui de al

aptelea sinod ecumenic.

Migne, PG, 93, 1565-1748; CPG. 7880-

7885; L. Davidson, Leontins (38), art în

Smith-Wace, III, p. 690-691, V Saxer,

Leonce de Neapolis, în DECA. II. p. 1430;

M. Skeb OSB, Leontius von Neapolis. în

LACL, p. 395, cu bibliografie.

Leoniu de Tripoli

Leoniu de Tripoli, martir cretin, men-
ionat de Teodoret* din Cyr. Sanctuarul

su din Tripoli a fost vizitat de Melania
cea Tânr, Petru Iberul i de Sever,

viitorul episcop de Antiohia, pe când era

înc student. Pentru literatura cretin, el

este important datorit literaturii ha-

ghiografice care s-a conturat în jurul

vieii sale. Din nefericire, originalul grec,

i cel mai vechi, al vieii sale s-a pierdut.

S-au pstrat îns traducerile în siriac i
georgian. La aceasta se adaug o rela-

tare biografic din sec. IV i alta, scris
de un martir arab.

Vies de SS. 6. 295-296; V. Saxer, Leonce de
Tripoli, în DECA, ]1, p. 1430- 1431. cu
bibliografie.

Leporius

Leporius, clugr i preot, considerat a fi

predecesorul lui Nestorie* în Apus. S-a

nscut în a doua parte a sec. IV, la

Treves. Prsete locurile natale din pri-

cina invaziilor barbare, îndreptându-se

spre Marsilia, unde îmbrieaz viaa
monahal. în jurul anului 418, începe s
propovduiasc învturi eronate despre

întruparea Domnului, cu nuane nesto-

riene i pelagiene, susinând c Domnul

a devenit Hristos în urma botezului.

Totodat, el fcea separaie între cele

dou naturi, divin i uman, în aa fel

încât a ajuns s vorbeasc despre doi

Hristoi. Ca nuan strict pelagian, a

susinut c Hristos a ajuns s fie fr de

pcat prin exerciiul liberei Sale voine.

Dei a fost certat i sftuit de ctre
Cassian* s abandoneze astfel de' idei, el

refuz i, în consecin, este condamnat
de Produs, episcopul Marsilie! i de un

alt episcop, pe nume Cillenius. Prsete
Marsilia în compania a doi prieteni.

Bonus i Domninus, trecând în Africa,

unde Augustin* îi primete cu amabili-

tate. Acesta izbutete s-1 conving s se

lepede de învturile eronate pe care le

propovduia, determinându-l s fac
public hotrârea sa. Leporius retrac-

teaz greelile doctrinare într-o scrisoare,

intitulat Libellus emendationis sive sa-

(isfactionis adepiscopos Gatliae, pe care

o adreseaz lui Augustin, Florentius. Se-

cundinus. Produs i Cillenius. Aceast
retractare a avut loc în jurul anului 420.

Scrisoarea lui poarta amprenta lui Au-
gustin, ceea ce a dus la sugestia c ar fi

fost redactat chiar de acesta. Dup
informaia lui Ghenadie*, scrisoarea de
retractare a lui Leporius a fost citat de
clugrii din Constantinopol în anul 430,

datorit ortodoxiei doctrinei pe care o
coninea. In ansamblul ei, Libellus are

importan pentru hrîstologia apusean.
la începutul sec. V. Ortodoxia învturii
acestei scrisori este recunoscut i de

Cassian, Leon* cel Mare, Arnobiu* i
alii.

Migne, PL 31, 1221-1230; R Glorieux,

Prenestorianisme en Occident, Tournai,

1959, cu diverse documente; F. D. Beer, Une
tessere d'orthodoxie: Le Libellus emendatio-

nis (ca. 418-4201 REAug 10, 1964, p, 145-

185; A. Grillmeier, Jesus der Christm im

G/auben der Kirche, Freiburg, 1979, p. 661-
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665, cu bibliografie; H. W. Phillott, Leporius,

art. în Smith-Wace, III, p. 702; Tixeront,

Pairologie. p. 357; Cayr6, p, 619; Barden-

hewer, IV, p. 542 i urm.; Quasten,

Patrology* IV, p. 524-525; E. Amman, DTC
9, col. 434-440; B. Studer, Leporius, în

DECA, II, p. 1431-1432; R. Kany, Leporius,

în LECA, p. 396. cu bibliografie.

Leucius Carinus

Leucius Carinus (Charinus), autor de

scrieri apocrife noutestamentare, între

care Cltoriile Apostolilor, în spe ale

Sfinilor apostoli Petru, loan. Andrei,

Tema i Pavel. Numele de Carinus îi este

dat de Fotie*. ceilali istorici îl numesc

doar Leucius, transcris diferit de diveri

copiti. Fotie este explicit fa de Leu-

cius, considerând relatrile acestuia ca

fiind pline de nebunii, de contradicii,

minciuni i impieti. Dup Leucius,

spune el, exist doi dumnezei: unul ru.

Dumnezeul evreilor, care îl avea ca sluji-

tor pe Simon Magul i unul bun, de la

care vine Hristos. El fcea confuzie între

Tatl i Fiul i nega realitatea întruprii

lui Hristos, prezentând viaa Sa pmân-
teasc în termeni docetici. Condamna

cstoria, considerând c orice venire la

via era opera celui ru. In Faptele Ivi

toan se regsete un vocabular favorabil

iconoclatilor. De fapt, acetia au fcut

uz de aceast scriere. întreaga scriere a

fost folosit i de ctre maniheii din

Africa. Decretam Gelasianum* con-

damn toate scrierile lui Leucius. Am-
filohie* de Iconium a luat i el poziie

fa de Leucius, denunând anumite

Fapte ale Apostolilor ca fiind eretice, la

sinodul al doilea ecumenic de la Niceea.

Augustin, Acta. dkp., 2, 6 în Migne, PL. 41.

534; Idem, De/ide a man., 38, în Migne, PL.

41, 1150; Epifanic/faV. Aaer.,2.6, în Migne,

PG, 41, 898: Mansi, 8, 150; Fotie, Bibi. cod.

1 14; G. Salmon, Leucius (\), în Smith-Wace,

111, p. 703-707; Altaner-Stuiber. 1980, p.

133; A. Di Berardino, Leucius Carinus, în

DECA, II, p. 1436; G. R6wekamp, Leucius

(Carinus), în LACL, p. 396.

Libanius

Libanius, retor i sofist grec din Antiohia

din sec. IV. S-a nscut la Antiohia în

Siria în anul 314. Dup moartea tatlui,

grija familiei i-a revenit mamei sale,

creia i-a lipsit severitatea necesar edu-

caiei copiilor. Aa se face c Libanius a

petrecut timpul, pân la vârsta de 15 ani,

în tot felul de îndeletniciri sportive: curse

de cai, competiii gladiatoriale etc. Pe

neateptate, el devine interesat în acti-

viti intelectuale. întrucât ultimul profe-

sor competent din Antiohia decedase, el

începe s studieze de unul singur,

dedicându-se studierii clasicilor greci. La

vârsta de 21 de ani pleac la Atena, unde

studiaz retorica la coala lui Diophantes

în acelai timp cu Vasile* i Grigorie* de

TNyssa. Tot aici, îl cunoate i pe Iulian,

viitorul împrat apostat, pe care îl va

susine în încercarea Iui de a instaura

pgânismul. Pred retorica la Constan-

tinopol. Ia Nicomidia i în cele din urm,

la Antiohia. La Antiohia îi are ca studeni

pe Amfilohie* de Iconium, Teodor* de

Mopsuestia i pe loan* Hrisostom, fa
de care a avut o deosebit admiraie. De

la el a rmas o oper deosebit de vast, în

mare parte preocupat de form i expre-

sie. Dintre lucrrile sale, probabil cele

mai valoroase, sunt epistolele sale, nu

mai puin de 1605 de epistole. La acestea

adugm: Exemple de exerciii retorice;

Declamaiile; Discursuri; o via a //-.'

Demosthene i autobiografia.

Libanii Opera. R. Foerster (ed.), 12 voL

Lipsiae, 1903-1923; G.R. Siever. Das Leben

des Libanius, Berlin, 1868; J.R. Mozley.
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Libanius (2). art. in Smith-Wace, III, p. 709-

712; A.J. Festugidre, Anlioche padenne el

chretienne, Paris, 1959; A. Poilastri,

Libanius, în DECA, [I, p. 1436-1437.

Liber diurnus

Liber diurnus sau Liber diurmrs Ro~

mcmorum pontificiwn, este o colecie de

formule utilizate în documentele cance-

lariei papale, începând cu sec. V/VI i
pân în sec. X/XI. Formulele sunt

prezentate uniform, pe trei coloane:

Codicele V cu un numr de 99 de for-

mule. Codicele C cu o sut, iar Codicele

A cu o sut i ase formule. irul acestor

formule începe cu perioada pregregori-

an, majoritatea aparinând pontificatului

lui Grigorie* cel Mare (590-604) i ai lui

Adrian (772-795). Nu este cert dac
aceste formule au fost adunate pentru a fi

folosite doar în cancelaria papal, sau

dac au fost fcute cu scop academic, de

studiu, sau din interes particular. Docu-

mentul în sine este deosebit de impor-

tant, întrucât arunc lumin asupra rela-

iilor bisericeti dintre Italia i Bizan,

dintre papalitate i patriarhia de Con-

stantinopol. O serie de materiale prezint

elemente legate de istoria local, proce-

duri privind rnodul de adresare ctre

împrat sau ctre exarh, sau modul de

confirmare a alegerilor papale etc.

Migne, PL 105. 9-188; H. Foester (ed.),

Liher diurnus romanorum pontifichmu Bern,

1958; H. Leclerq. DACL 9, I, 243-344; L.

Santifaller, Liber diurnus: Studien und

Forschungen, Stuttgart, 1 976; J.M.

Sansterre, La dat des formules 60-63 du

'Liber diurnus\ Byzantion 48. 1978. p. 226-

243; L. Dattrino. Liber diurnis, în DECA, II,

p. 1438; B. Windau. Liber diurnrs, în LACL,

p. 397, cu bibliografie.

Liber genealogus

Liber genealogus, cunoscut i sub

numele De genealogia patriarcharum

sau Origo humani generis, este opera

unui cronicar necunoscut din Africa de

Nord. de Ia începutul sec. V, care prezin-

t într-un mod concis, dar ilustrativ, ge-

neraiile de la Adam i pân Ia Hristos.

Autorul s-a inspirat cu precdere din tex-

tele sacre canonice, tar a evita întru

totul unele scrieri apocrife. Structura

cronografic pare a fi fost preluat din

Liber generalionis mundi care, la rândul

ei, s-a inspirat din Cronica (Chronicon)

lui Ipolit*. Versiunea B pare a fi opera

unui scriitor donatist. Documentul a fost

completat, mai târziu, cu diverse adnotri

cronologice, mergând în timp pân la

Genseric (463).

Migne. PL 59, 523; CPL 2254; Th.

Momrnsen, Chronica minora, I. Berlin,

1892, p. 160-196; C. Frick, Chronica mino-

ra, I, Leipzig, 1892, p. 2-27. 133-152; P. de

Lagarde, Septuaginta-Studien, II, GOttingen,

1892, p. 5-41; pentru Liber generalionis

mundi: C. Frick, op. cit., Leipzig, 1892;

Chronicon. R. Helm (ed.), GCS 46 [36].

Berlin, 1955; V. Loi, Liber genealogus, în

DECA, II, p. 1438-1439; G. Broszio, Liber

genealogus, în LACL. p. 397; idem. Liber

generalionis mundi, în LACL, p. 397.

Liber graduum

Liber graduum, culegere de discursuri

ascetice scrise de ctre un autor necunos-

cut la sfâritul sec. IV i începutul sec. V
în limba siriac. O parte din discursuri

sunt atribuite lui Evagrie* Ponticul sau

clugrului loan* de Lycopolis sau sihas-

trului Philon. Este vorba de un numr de

30 de discursuri, care abordeaz teme

morale i ascetice. Lucrarea are mai mult

un caracter practic, decât unul dogmatic,

pstrând o metod clar omiletic i pare-
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netic. Datorit sincretismului teologic

prezent în aceste discursuri, este greu de

afirmat crei tradiii religioase i-a apar-

inut. Ortiz de Urbina sugereaz o oare-

care similitudine cu messalienii. dar in

egal msur, ar putea fi vorba i de alte

grupri; gnostice, neoplatonice sau

euchite.

M. Kmosko, Liber graduum, PS, 2, 1306-

1360, texl sîriac i trad. latin; A. Riicker,

Zitale aus dem Matthdus-Evangeliuni im

syrischen <Buche der Stufen>, Bibi. Z, 20,

1932, p. 342-354; I, Hausherr. Quernam

aetate prodierii <Liber Graduum>. OCP, 1,

1935, p. 496-502; A. VOfibus, Hisiory of

Asceticism in the Syrian Orient, I, p. 178-

184; R. Terzoli, // Ierna della beatitudine nei

Padrisiri. Brescia, 1972, p. 149-177; DSp. 9.

col. 749-754; Urbina, p. 89-91 ; M.G. Bianco,

Liber Graduum, în DECA, II, p. 1439; P.

Bruns, Liber gradtmm, în LACL, p. 397-398,

cu bibliografie.

Liber pontificalii

Liber pontificalis, în traducere 'Cartea

papilor', o colecie de viei ale episcopi-

lor care au ocupat scaunul Romei de la

Sf. Apostol Petru i pân la papa Pius II

(m. 1464). Lucrarea este inegal în tra-

tarea temelor, unele fiind abordate super-

ficial, iar altele cu mai mult acribie.

Importana ei rezid în informaiile bio-

grafice, istorice, liturgice i topografice

pe care Ie furnizeaz. Prezentarea fie-

crui pap este fcut dup anumite for-

mule, respectându-se cu strictee ordinea

cronologic. Cu timpul, prezentrile au

început s fie mai detaliate i mai

extinse, în aa fel încât cele din sec. VIII

i IX ating dimensiunile unor cri mai

mici. Cartea este prefaat de o scrisoare

apocrifa a papii Damasus* ctre Iero-

nim*, prin care îi cere s întocmeasc o

istorie a papilor de la Sf. Petru i pân la

el. Fr îndoial, este vorba de o lucrare

redactat în etape. Cea mai veche etap

este opera unui prezbiter din timpul papii

Bonifaciu II (530-532). Redactrile suc-

cesive duc istoria papilor pân la Pius II.

Informaia principal pentru primele trei

secole este preluat din Catalogul

Liberian*. Autorul acestei pri a fost

familiarizat i cu lucrarea lui Ieronim De
viris illustribus. Din nefericire, el a

folosit fr discernmânt materialul,

amestecând informaiile apocrife cu cele

autentice. Un Ioc aparte, în secvena

istoric a acestui document, îl ocup
Liberpontificalis de Ravenna, compilat

de Angello în jurul anului 841. Liber

pontificalis a fost precedat de lista inti-

tulat Depositiones episcoporurn roma-

norum (255-352), cuprins în Chrono-

grafitl din 354 i de dou cataloage, între

care cel mai important este cel liberian.

L. Duchesne, Le Liber Pontificalis: Texte,

introduc/ion et commentaire, 2. voi., Paris,

1886-1892 i voi. 3, cu îndreptri i adaosuri

de C. Vogel, Paris, 1957; T. Mommsen,
Gestorum pontificium romanorum, în MG H

,

I, I, Berlin 1898 (pân la anul 715); trad. în

englez pân la 590, cu introducere de

Louise R. Loomis, Records of Civilisation,

Sources and Studies, III, 1916; E. Caspar,

Geschichte des Papsttums* II, p. 314-320;

G.T. Stokes, Liber Pontificalis, art. în Smith-

Wace, III, p. 713-716; H. Leclercq,O.S.B., în

DACL, IX. pt. I, 1930, col. 354-460; EC, 7,

col. 1278-1282 cu bibliografie; Cross, Liber

Pontificalis, în ODCC, p. 820; J. Chapin.

Liber Pontificalis, în NCE, 8, p. 695-696; C.

Vogel, Liber Pontificalis, în DECA, II, p.

1440-1441; B. DUmler, Liber pontificalis, în

LACL, p. 398.

Liberatus Diaconus

Liberatus Diaconus sau Liberatus de

Cartagina. diacon din Cartagina i scri-

itor antieretîc latin, autorul unui Bre-
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viarurn causae nestorianorum ei eufychi-

anorum, scris între anii 560-565. Pe par-

cursul lucrrii, el prezint i câteva date

autobiografice. Din relatrile sale, aflm
c a vizitat Roma în timpul pontificatului

papii loan (I în afacerea ordinului mona-
hal acoemenit. în 535, face parte din de-

legaia episcopilor Caius i Petru, trimii

la Roma, ca reprezentani ai sinodului

din Cartagina, pentru a discuta modul de
tratare a episcopilor arieni care revin la

credina cea dreapt. Ei ajung la Roma
dup ce loan II decedase. Sunt primii de
succesorul acestuia, Agapet, care rs-
punde cererii sinodului prin cei trei dele-

gai. Breviarul este, în esen, o istorie a

controversei hristologice de la Nestorie

i pân la Justinian i reprezint, toto-

dat, i o justificare a poziiei teologilor

africani în problema celor Trei Capitole.

Ultima parte a lucrrii este deosebit de
exact i bine prezentat, întrucât autorul

însui a participat Ia evenimente.

Migne, PL. 68, 969-1052, CPL, 865; ACO,
II, 5, 98-141; C. Hoit, Liberam (7)

Diaconm, art. în Smith-Wace, III, p. 716-

717; Morrica, III, 2. p. 1480-1482; M.
Simonetti, Liberatm de Carthage, în DECA,
II, p- 1441; B.R. Suchla, Liberatm, în LACL,
p. 399.

Liberian, Catalogul

List a papilor pân la papa Liberiu (352-

366), întocmit de un personaj, numit de
ctre T. Mommsen, 'Cronograful din

354'. Prima parte se bazeaz pe Cronica

Iui Ipolit*, iar a doua este scris de autor

i este mai exact. Lucrarea a fost

întocmit pentru uzul cretinilor de la

Roma în sec. IV. Este un document de o
deosebit valoare pentru istoria primar a

Bisericii. Catalogul cuprinde printre

altele: un calendar al srbtorilor de la

Roma; o list a consulilor (245 A.U.C. -

354 d. Hr.); Paschalia din anul 312 pân
în 354, cu e extindere a perioadei pân în

410; o list a datei morii episcopilor

Romei din 255 pân în 352; un Marti-

rologiu roman destul de incomplet; o

list a episcopilor Romei de la Sf. Petru

i pân la Liberiu; o cronic a istoriei

laice a Romei de la începuturi i pân la

moartea împratului Liciniu i o pre-

zentare a celor 14 regiuni ale Romei.

T. Mommsen (ed.), Chranica minora, 3 voi.,

în MGH, Auctores Antiquissimi, IX, XI, XIII,

1892-1898, I, 73-76; C. Nordenfalk, Der
Kalender vom Jahre 354 und die lateinische

Buchmalerei des IV. Jahrhunderts, Gflteborg,

1936; H. Lietzmann, Petrus und Paulus in

Rom. ed. 2-a, 1927. p. 1-28; E. Caspar, Die
cili este romische Bischofsliste, Schriften der

Konigsberger gelehrten Gesellschaft, II,

Geisteswissenschaftliche Klasse, HFT, 4,

1926, p. 170-178 i voi. II, p. 384-392;

Bardenhewer. III, p. 558-560; A. Ferrua, S.J.,

în EC, rV, col. 1007-1009; Cross, Liberian

Catalogue, în ODCC, 821.

Liberius

Liberius, pap între anii 352-366, urmân-
du-i în scaun lui lulius, care a decedat la

12 aprilie 352. La urcarea sa pe scaunul

pontifical, împrat era Constantius FL

care se afla sub influena episcopilor

arieni, opui sinodului de la Niceea.

Acetia doreau ca i episcopatul apusean

s subscrie doctrina arian i, în con-

secin, au msistat pe lâng împrat în

acest sens. în plus, ia începutul pontifi-

catului su, episcopii arieni i-au cerut lui

Liberiu s revizuiasc hotrârea favora-

bil lui Atanasie, luat de papa lulius i
de sinodul de la Sardica (343). Pentru a

clarifica lucrurile, se pare c Liberius l-a

invitat pe Atanasie s vin la Roma.
Atanasie nu face aceast cltorie, în

schimb trimite un memorandum isclit
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de 80 de episcopi egipteni. Dup cerce-

tarea documentului, sinodul roman re-

fuz s-i sprijine pe dumanii lui Ata-

nasie. între timp, sub influena episcopu-

lui Ursacius de Singidunum i a lui Va-

lens de Mursa, împratul Constani us

convoac un sinod la Arles, care îl con-

damn pe Atanasie. Singurul episcop

prezent, care nu a isclit condamnarea, a

fost Paulinus de Treves, i în consecin,

a fost exilat. Liberius încearc s inter-

vin pe lâng împrat pentru rezolvarea

tensiunilor existente, prin convocarea

unui sinod la care s participe Biserica

din Rsrit i din Apus. Sinodul solicitat

de el are loc la Milano în 355. unde, cu

excepia a trei episcopi, cu toii au isclit,

sub presiune din partea împratului, con-

damnarea lui Atanasie. Dup scurt timp.

un mesager imperial, eunucul Eusebiu.

se deplaseaz la Roma. cerându-i Iui Li-

berius s aprobe condamnarea lui Ata-

nasie. Acesta refuz. Ca urmare. Liberius

este arestat, dus la Milano, unde se afla

împratul i în urma confruntrii cu aces-

ta, Liberius este trimis în exil la Beroea

în Tracia. Dup doi ani de edere în exil,

Liberius capituleaz i isclete formula

arian, leronim* i Atanasie au conside-

rat c ceea ce el a fcut a fost o mare

greeal. Deoarece, ceea ce Liberius a

isclit a fost fr dubiu o formul eretic.

Care a fost natura acestei formule este

greu de descifrat. Sursele care ne stau la

dispoziie sunt patru scrisori papale ps-

trate de [larie* de Poitiers: Sîudens pci;

Quia scro; Pro deifwo i Non doceo. a

cror autenticitate este pus sub semnul

întrebrii. Liberius primete aprobare s
revin la Roma, unde îi reia funcia de

episcop. Dup moartea lui Constantius,

Liberius se declar în favoarea credinei

niceene într-o scrisoare adresat epis-

copilor din Italia (362/3) i într-un rs-

puns pe care el îl d episcopilor rsriteni

(366). Datorit slbiciunii pontificatului

su, disciplina în sânul comunitii reli-

gioase de la Roma a avut de suferit.

Migne, PL, S, 1349-1410; CPL, 1628-1631;

CCL, 9, 121-123; CSEL, 71, 423-426;

CSEL. 65. 39-93; J. Chapman, The Con-

tested Letters ofPope Liberius, în RBen., 27,

1910, p. 22-40, 172-203, 325-351; A.L.

Feder, Studien zu Hilarius von Poitiers, I,

Viena, 1910, p. 153-183; E. Caspar,

Geschichte des Papsttums, I, 1930, p. 166-

195; Ch. Pietri, Roma Christtana, Roma,

1976, în special p. 237-268; M. Simonetti.

Crisa ariana, Roma, 1975, p. 21 1-249, 395-

397; J. Barmby, Liberius (4), în Smith-Wace.

III, p, 717-724; Bardenhewer, III, p. 585-588;

t. Amman, în DTC, 9. pt. 1, 1926, col. 631-

659; PT Camelot, Liberius, Pope, m NCE, 8,

p. 714-716; B. Studer, Libere, în DECA, 11, p.

1441-1442; B. Dtimler, Liberius von Ronu în

LACL, p. 399-340, cu bibliografie.

Licentius

Licentius, poet latin minor, ucenic al Fer.

Augustin*. S-a nscut la Thagaste, fiind

fiul lui Romanianus, binefctorul lui

Augustin. îl însoete pe Augustin în

cltoria sa în Italia, unde rmâne i dup
ce acesta se întoarce în Africa. In 386,

dei înc tânr, particip, ca oaspete al lui

Verecundus, Ia discuiile filosofice de la

Cassiciacum, unde Augustin s-a retras

pentru a se pregti în vederea primirii Sf.

Botez. îl gsim apoi ca interlocutor al lui

Augustin în tratatele sale: Contra Aca-

demicos. De beata vila i De ordine. La

Roma, Licentius încearc s-i constru-

iasc o carier în lumea politic, îns fr
succes.Aceasta este perioada în care

compune un poem despre iubirea dintre

Pyramus \ Thisbe, motivul fiind preluat

de la Ovidiu. Despre el mai auzim în

395, când i se adreseaz lui Augustin,

cerându-i s-l ajute într-o anumit pro-

blem pe care nu o menioneaz. Cu
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aceeai ocazie, îi mai trimite i un poem,

în care îi solicit lui Augustin o copie a

tratatului su De musica. Augustin îi

rspunde pe un ton mai apsat cerându-i

lui Liceniu s prseasc poezia i
lumea i s se druiasc cu totul lui

Hristos. Totodat, el îi scrie i lui Paulin

de Nola, recomandându-l ateniei sale

binevoitoare. Paulinus îi scrie acestuia,

sfatuindu-l 'de la poet la poet\ s aban-

doneze traiul pe care î! ducea i s ur-

meze sfatul lui Augustin. Care a fost

efectul acestor intervenii nu se cunoate.

Liceniu s dispare cu desvârire din do-

cumente. Opera poetic care s-a pstrat

pare a avea similitudini cu cea a lui Clau-

dianus*, fapte care sugereaz c cei doi

poei s-au cunoscut i s-au influenat re-

ciproc. Singurul poem care se pstreaz

i este autentic, este cel trimis lui

Augustin. prin care îi solicit tratatul su
despre muzic. Prosodia poemului este

corect, iar din coninut deducem c Li-

centius poseda serioase cunotine de

cultur clasic, fiind familiarizat cu Ver-

giliu, Ovidiu, Persius, Claudian. Poemul

abund îns în motive i aluzii mitolo-

gice, pe care le folosete, fr prea mare

discernmânt în legtur cu diverse

motive i învturi cretine.

Migne, PL 33, 103-107; Poetae lat minores,

Leipzig, 1886; A. Goldbacher, CSEL, 34, 1,

1895, p. 89-95; M. Zelzner, De cârmim

Licentii ad Aug.* Arnsberg, 1915; C. I.

Balmu, Scrisoarea sfântului Augustin ctre

Licentius, în Memoria lui Vasile Pârvan,

Bucureti, 1934, p. 21-27; W. Lock.

Licentius, art. în Smith-Wace, IM. p. 724-

725; A. K. Clarke. Claudian and the

Augustinian Circte of Milan, Augustinus, 13,

1968, p. 125-133; Quasten, Patrology, IV, p.

309-311; A. Di Berardino, Licentius* în

DECA. II. p. 1447; M. Skeb OSB, Licentius,

în LACL, p. 400.

Licinianus de Cartagina

Licinianus de Cartagina, episcop de

Cartagina i scriitor bisericesc latin din a

doua jumtate a sec. VI. Despre el avem

informaii de la Isidor* de Sevilla, care îl

numete Lucinianus. El menioneaz c
Licinianus a activat în timpul domniei

împratului Mauriciu i c ar fi murit la

Constantinopol, fiind otrvit de rivalii

si. Scrierile sale constituie un corpus

epistolar redus ca numr. Dintre ele s-au

pstrat: De Libro Regularum, adresat

papii Grigorie* cel Mare; o a doua epis-

tol adresat diaconului Epifanie, în care

susine,, cu argumente scripturistîce i
logice, c îngerii i sufletul omenesc sunt

realiti imateriale, i a treia, ctre Vin-

ceniu de Ivica, împotriva autenticitii

unor epistole pe care Hristos le-ar fi scris

dup coborârea Sa din cer. Interesant

este i epistola pe care el a adresat-o

abatelui Eutropiu, mai târziu episcop de

Valencia, probabil ia cererea acestuia,

despre Taina Botezului* în care încearc

s-i explice acestuia de ce mirungerea se

aplic copiilor imediat dup botez.

Migne, PL, 72, 689-700; CPL, 1097; Diaz, p.

44-46; C. Hoit, Licinianus* art. în Smith-

Wace, III, p. 725; J. Madoz, Luciniano de

Cartagena y sus cartas. Madrid, 1948; W.

Speier, Die literarische Fâlschung,

Mtlnchen. 1971; M. Diazy Diaz, Licinianus

de Carthagene* în DECA, II, p. 1447-1448;

E. Reichert, Licinianus von Cartagena, în

LACL. p. 400.

Liudgerus (Ludgerus)

Liudgerus (Ludgerus), cel dintâi episcop

de Munster (Mimigemeford, Mimi-

gardeford), fondatorul mnstirii Werden

pe Ruhr în Westphalia, numit i k Apostol

al Saxonilor'. Numele su se leag de

încretinarea Friesland-ului i a Ger-
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maniei de Apus. Liudgerus este fiul lui

Thiatgrimus i Liafbruch i s-a nscut
probabil în jurul anului 744. La dorina

sa. prinii îl trimit s studieze la Utrecht.

sub îndrumarea lui Grigorie, ucenic al lui

Bonifaciu. Aici el studiaz cu sârguin
Scripturile, fiind deosebit de apreciat de

tutorii i colegii si. Este trimis de Gri-

gorie, împreun cu unul din colegii si, la

York, ca însoitori ai englezului Alubert.

care urma s fie hirotonit episcop. La

York, Liugerus este hirotonit diacon i
devine unul din studenii lui Alcuin*.

Dup o edere de un an, revine la Utrecht.

Dornic de a continua studiile sub îndru-

marea lui Alcuin, primete permisiunea

s se întoarc la York, unde rmâne
înc trei ani. Revenit la Utrecht, este

trimis ca misionar. El particip la drâ-

marea templelor pgâne din Friesland.

Intre timp, este hirotonit preot. In urma

incursiunii saxonilor, condui de ducele

Wutukint sau Widukindus, care ard bi-

sericile i îi reconvertesc la pgânism pe

locuitorii din Friesland, el este obligat s
se refugieze. Astfel, el ajunge la mns-
tirea Sf. Benedict din Monte Cassino.

Aici se familiarizeaz cu regula Sf.

Benedict. Datorit reputaiei sale i pro-

babil la recomandarea lui Alcuin, Carol

îl trimite misionar în Friesland. fi

extinde misiunea i în Heligoland. Dup
ce Carol îi cucerete pe saxoni, îl trimite

pe Liudgerus ca misionar, fixându-i ree-

dina la Mimigemeford. Aici el^onstru-

iete o mnstire mare i trimite misio-

nari printre saxoni, spre a-i încretina i a

construi biserici. La insistenele lui

Hildebald, episcop de Cologne, el este

ridicat la rang de episcop, devenind

primul episcop de Minister. Se pare c
activitatea sa ca episcop s-a întins pe o

perioad de 12 ani. Din opera scris a lui

Liudgerus au rmas o biografie a lui

Grigorie, tutorul su intelectual i spiri-

tual, i o alta a lui Albricus. Cele dou
epistole puse sub numele su, sunt, dup
câte se pare. neautentice.

Viaa sf. Grigorie, în Migne, PL, 99. 749-

770; S.A. Bennett, Liudgerus, în Smith-

Wace, IM. p. 729-731.

Liutprand de Cremona

Liutprand de Cremona (920-972), epis-

cop de Cremona i istoric. S-a nscut Ia

Pavia, în anul 920, într-o familie aristo-

crat. Studiaz la coala din Pavia i este

hirotonit diacon. Regele Berengar II al

Italiei îl trimite într-o misiune la Con-

stantinopol. La revenire. între cei doi

intervine o disput, ceea ce îl determin

pe Liutprand s caute azil la curtea

împratului roman Otto 1 cel Mare. Pe

când se afla Ia Frankfurt am Main, în

956, i la îndemnul episcopului Rece-

mundus, ambasadorul califului Abd ar-

Rahman de Cordova pe lâng împratul

Otto cel Mare, Liutprand compune prima

sa lucrare istoric Antapodosis • Râs-

jAata, în ase cri, rmas neterminat.

In aceast lucrare, el mrturisete c a

dorit s schieze 'faptele împrailor i
ale regilor Europei'. In realitate, el se

concentreaz asupra evenimentelor din

Germania, Italia i Bizan, începând cu

anul 888. Faptele descrise, începând cu

anul 935, se bazeaz pe propria lui expe-

rien. Lucrarea se întrerupe în anul 949,

când este trimis de regele Berengar II la

Constantinopol. Liutprand nu are cuvinte

de laud fa de regele Berengar II i
Regina Willa. în urma campaniei italiene

a lui Otto, în care Liutprand îl însoete.

Împratul îl numete episcop de Cre-

mona. El continu s-1 slujeasc pe îm-

prat, aflându-se în prim plan, atunci

când acesta a intervenit în afacerile

Sfântului Scaun, în 963 i 965. El descrie

aceste evenimente în Historia Ottonis. în
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968. Liutprand este trimis ia Con-

stanlinopol pentru a gsi o soie potrivit

pentru Otto II, fiul împratului Otto.

Misiunea a fost un eec total. In cea de a

treia lucrare a sa: Relaia de legatione

Constantinopolitana, relateaz aceast

misiune nereuit i constituie un viru-

lent atac la adresa împratului Nichifor II

Phocas. Se pare c Liutprand voia s-l

incite pe Otto la un nou rzboi contra

bizantinilor din Italia de Sud. Liutprand a

fost un bun cunosctor al limbii greceti,

lucru destul de neobinuit pentru un

apusean la acea vreme. Lucrarea sa

Aniapodosis, a fost folosit ca model de

Adalbcrt* de Magdeburg, pentru propria

sa istorie în care descrie evenimentele

dintre anii 907-967. Lui Liutprand îi mai

sunt atribuite: Chronicon; Adversaria i
Opusculum de vitis Romanorum pontifi-

cum. Acestea sunt îns considerate neau-

tentice.

Migne, PL, 136, 787-938: MGH, Scriptores

Rerum Germanicarum in Usam Scholaritm,

1915. ed. critic de J. Becker, trad. în engl. de

FA. Wright, The Works of Liudprand of
Cremona, Broadway Medieval Library,

London, 1930, cu introducere, p. 1-24; M.

Lintzel. Studien uber Liutprand von

Cremona, Historische Studien. HFT., 233,

Berlin, 1933, retip. în Ausgewlte Schriften,

2, 1 96 ! , p. 35 1 -398; J. E. Rexine, The Roman
Bishop Liutprand and Comtantinople, în

Greek Theologica* Review, 3, 1957, p. 197-

211; Cross, Liutprand, în ODCC. p. 830;

H.M. Klinkenberg, Liutprand de Cremona^

în NCE, 8, p. 942-943; J. Koder, T. Weber,

Liutprand von Cremona in KonstantinopeL

Viena, 1980; IM. Rentshcler, Liudprand von

Cremona, Frankfurt am Main, 1981.

Longin

Longîn (m. dup 580), primul episcop

monofizit al triburilor nobade din Nu-

midia. A fost preot în Alexandria. Nu-

mele su figureaz printre primii misio-

nari trimii în Numidia s încretineze

aceste triburi. i-a desfurat activitatea

misionar, într-o prim etap, între anii

537 i 545, sub conducerea preotului

alexandrin Iulian. Teodosie, patriarhul

monofizit de Alexandria, l-a reinut o

vreme ca ajutor. Dup moartea patriarhu-

lui, este chemat la Constantinopol, unde

a fost hirotonit episcop. Intrând în con-

flict cu diverse cercuri de la curtea impe-

rial, este reinut aici timp de trei ani,

dup care izbutete s se alture triburi-

lor pe care Ie-a convertit, unde rmâne
timp de ase ani (569-575), aceasta fiind

cea de a doua etap a activitii sale

misionare. Revine Ia Alexandria în 577,

îns este acuzat de erezie de noul patriarh

de Alexandria, Dam ian, i depus din

treapt. Triburile nobade rmân credin-

cioase episcopului lor, iar tribul alwah nu

dorea s primeasc botezul decât de Ia el.

Aceast misiune a fost ultima pe care el

a svârit-o. De la el s-au pstrat, frag-

mentar, trei epistole în limba siriac:

Epistola od archimandritas; Epistola ad
Johannem ex Beth Hatrina i Epistola ad

Panfum Aniiochenum.

CPG, III, 7217; CSCO, 17, 84-86, 241-244

textul epistolelor în siriac i CSCO 103, 58

i urm., 168-170 trad. în francez; E.

Honigmann, Evâques et eveches, în CSCO,
127, 224-229; Ioan de Efes, Ist. bis., IV, 51-

53; G. Ladocsi, Longin, în DECA, II, p.

1487; C. Schmidt, Longinus, în LACL, p.

404-405.

Luca

Luca sau Lucanus, potrivit tradiiei, cel

de al treilea evanghelist, autor al Evan-

gheliei dup Luca i al crii Faptele

Apostolilor. Locul su de origine nu este

cunoscut cu certitudine. Tradiia biseri-

ceasc consider c se trage din Antio-

509



LUCA LUCIAN DE ANTIOH IA

hia, dei unele informaii ar indica Filipi.

Se crede c a fost medic de meserie, dup
cum deducem din modul în care Sf.

Apostol Pavel îl menioneaz (Col. 4, 14:

'doctorul cel iubit'). Dup sugestia lui

Origen* i leronim*, este posibil ca el s
fi fost fratele lui Tit. A fcut parte din cei

aptezeci de ucenici, alei de Domnul
nostru lisus Hristos. împreun cu Cleo-

pa, sunt cei dintâi dintre ucenici care îl

vd pe Hristos cel înviat (Luca 24, 13-

35). Dup convertirea lui Pavel, devine

unul din colaboratorii si apropiai,

însoindu-l în cltoriile lui misionare,

fiind alturi de el i în cele dou capti-

viti din Roma (cf. Fapte 27, 1; 28, 16;

Col. 4, 14; II Timotei 4, II). Cunosctor

al limbii greceti , scrie Evanghelia

numita dup Luca, subliniind în special

dumnezeirea lui Hristos i universalitatea

credinei cretine. Evanghelia a fost

scris, probabil, la Roma între anii 62-

63. Tot el a scris, in perioada ederii la

Roma, sau în alt localitate din Italia,

Faptele Apostolilor, la sfâritul anului

63. Este posibil ca el s fi continuat opera

misionar a Sf. Apostol Pavel, predicând

în Italia. Galia, Dalmaia i Macedonia,

între anii 76-80. A decedat în Ahaia, de

unde rmiele sale pmânteti au fost

transferate la Constantinopol în 387.

A. Hamack, Luke the Physician^ 1907; A.T.

Robertson. Luke the Histohan in the Light of
Research, 1920; K.H. Rengstorf, Das
Evangefium nach Litkas* G5ttingen, 1963;

Luca, art. în Pr. Dr. foan Mircea, Dicionar

al Noului Testament, EIBMBOR, Bucureti,

1995, p. 291.

Lucian de Antiohia

Lucian de Antiohia (240-312), preot în

Antiohia i martir al Bisericii în timpul

persecuiei lui Maximin (312), fonda-

torul colii teologice din Antiohia. S-a

nscut în Samosata, într-o familie pro-

fund religioas. îi pierde prinii când

avea vârsta de 12 ani. A fost educat la

Edessa sub îndrumarea unui oarecare

Macarie, care I-a iniiat în studiul Sfintei

Scripturi. Mai târziu, vine la Antiohia

pentru a frecventa cursurile colii de aici.

Aceast coal, întemeiat probabil de

Malhion*, devenise de mare notorietate

datorit controversei cu Pavel* de Sa-

mosata. Aici au fost educate personaliti

ale lumii cretine ea. de exemplu. Lu-

cian*, Ioan* Hrisostom, Diodor*, Teo-

doret* sau Teodor* de Mopsuestia. Cu
ajutorul Iui Dorotei*, el realizeaz o

nou versiune a Septuagintet, care a fost

folosit în Bisericile din Constantinopol,

Asia Mic i Antiohia. dup cum ne

informeaz Ieronim*. în critica biblic.

Lucian respinge alegorismul origenist i
adopt interpretarea literal. Folosind

aceast interpretare. coala antiohian va

produce comentarii biblice de mare va-

loare. A condus coala din Antiohia îm-

preun cu Dorotei. Reinem c aici au

studiat adepii ereziei lui Arie*; Arie

însui, Eusebiu* de Nicomidia, Maris*

din Calcedon, Leoniu* din Antiohia,

Eudoxius*. Teognis* din Niceea, Aste-

rie*, care îl considerau pe Lucian ca

autoritate, adoptând denumirea de 'collu-

cianiti', Cu timpul, Lucian a devenit

mai conservator, îndemnând la martiraj

în timpul persecuiei lui Diocleian. în

cele din urm, el însui este arestat în

timpul persecuiei lui Maximin. A suferit

moarte de martir la Nicomidia. Trupul

su a fost înmormântat la Drepana în

Bitinia. Moatele sale au fost vizitate aici

de împratul Constantin, care a scutit

cetatea de taxe i i-a schimbat numele în

Helenopolis. Un fragment din Apologia

sa se pstreaz la Rufin*. Lui Lucian îi

este atribuit textul unui simbol de cre-

din cu nuane puternic antisabeliene.
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care a fost prezentat la sinodul de la

Antiohia din 341. Lucian a mai fost un

cercettor dedicat al textului Sf. Scripturi

i pentru c a revizuit acest text, prin

eliminarea barbarismelor i clarificarea

textelor neclare. Citatele scripturistice

din Sf. Prini indic faptul c aceast

versiune a sa a fost acceptat ca text stan-

dard în Siria, Asia Mic i la Constanti-

nopol. Cercetrile ulterioare au desco-

perit c textul luciani ic este reprezentat în

majoritatea manuscriselor greceti i c a

fost inclus în 'Textus Receptus'.

S-a pus mereu problema dac acest

Lucian, martir al Bisericii, a fost sau nu

una i aceeai persoan cu Lucian ereti-

cul excomunicat de Biseric, sau dac

acesta din urm a fost o alt persoan cu

acelai nume. I.G. Coman opineaz în

favoarea existenei a dou persoane dife-

rite. Controversa rmâne ins deschis.

Chiar dac el este una i aceeai per-

soan, faptul c Lucian a rmas In Bise-

ric timp de 30 de ani i a suferit moarte

de martir, ar putea fi un argument care s
duc la tergerea pcatului de a fi czut

în greeal doctrinar, La acest fapt se

adaug informaia lui leronim potrivit

creia Lucian ar fi scris un libellus în

vederea readmitcrii sale în Biseric.

Migne, PG 92, 689; M. J. Routh, Reliquae

sacrae, ed. a 2-a, 4, 1846, p. 3-10; Hefele,

Istoria conciliiioi\ II. 77; Sozomen, Ist. bis.,

3. 5; 6, 12; leronim. De vîris iltmtribus, 77;

A. von Harnack, Geschichte der oltehrist-

lichen Literator, I, p. 526-531; F. Loofs, Le

discours apologetique de S. Lucian

d'Antioche (Rufinus, Hist.eccl. 9. 9.) RHE

22, 1926, p. 484-512; G. Bardy, Recherches

sur saint Lucien d'Antioche ei son ecole,

Paris, 1936; K. Lattey, The Anliochem Text.

Scripture4, 1951, p. 273-277; B.M. Metzger,

Chapters in the History of New Testament

Textual Criticism. New Testament Tools and

Studies, IV, Leiden, 1963, p. 1-41 (The

Lucianic Recension of the Greek Bible), cu

bibliografie; W. L6hr, Die Entstehimg der

homoischen und homousianischen Kirchen-

parteien. Bonn, 1986; R.P.C. Hanson, The

Search for the Christian Doctrine of God,

Edinburgh. 1988, p. 79-84; G.T. Stokes,

Lucianus (12), art. în Smith-Wace, III, p.

748-749; G. Bardy, DTC, 9, p. 1024- 1031;

Bardenhewer. LI, 279-285; Altaner-Stuiber,

1980, p. 214 i urm.; Quasten, Patrolagy, II,

142-144; I. G. Coman, II. p. 475-477; M.

Simonettu Lucien d'Antioche, în DECA, II,

p. 1495-1496; T. BShm, Lucianus von Antio-

chien, în LACL, p. 405-406, cu bibliografie.

Lucian de Caphargamala
(Kaphar Gamala)

Lucian de Caphargamala. preot al bise-

ricii din Caphargamala, localitate lâng

Ierusalim, autorul vestitei scrisori despre

descoperirea. în 415, a relicvelor Sf.

tefan, primul martir al Bisericii cre-

tine. Episcopul loan* de Ierusalim se

pregtea s se deplaseze la sinodul de la

Diospolis, unde urma s fie judecat

Pelagiu*. La acesta vine preotul Lucian

care îi relateaz viziunea pe care a avut-o

în legtur cu relicvele Sf. tefan, spu-

nându-i c a primit sarcina de a le cuta.

Episcopul loan se deplaseaz, împreun

cu doi colegi, pe câmpul de lâng Dios-

polis, unde ele au fost recunoscute i

transferate în biserica Sf. Sion din Ieru-

salim. Din aceste relicve, o parte au fost

încredinate lui Pavel* Orosiu, spre a fi

duse i în Apusul cretin.

Migne. PL 41. 805-818; BHL. 7850-7852;

Baronius, Martirologiul roman, 3 august; H.

Delehaye, Commentarivs Perpetuus in

Martyrologium Hieronim ianum, AA .
SS .

,

voi. 65, 1931, p. 10-11; M. Simon, Si.

Stephen and the Hellenists in the Primitive

Church, 1958; J. Martin, Die 'Revelatio s.

Stephani' und Vemandtes, HJ, 77, 1958; p.

419-433; M.H. Scharleman, Stephen: a

Singular Saint, 1968; V. Saxer, Morts. mar-
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tyrs, relkjues, en Afrtque chretiennes aux

premiers siecles, Paris, 1980, p. 245-246;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 244, cu biblio-

grafie; V. Saxer, Lucien de CarphagamaJa, în

DECA, II, p. 1497; G. RSwekamp, Lucîanus

von Kaphar Carnala, în LACL, p. 406, cu

bibliografie.

Liician de Samosata

Lucian de Samosata (115/20-200), scri-

itor satiric i filosof din sec. II. S-a ns-

cut la Samosata, în Siria, localitate nu

departe de Cilicia, aezat pe malul drept

al fluviului Eufrat. Cltorete Ia Atena,

Roma, de unde a fost expulzat, i revine

prin Asia Mic Ia Samosata. Se reîn-

toarce la Atena, unde rmâne câiva ani

i trece apoi în Egipt. Aici se stinge din

via înainte de anul 200. La început,

principala sa îndeletnicire a fost retorica,

pe care o prsete în favoarea filosofiei.

In scrierile sale a împrumutat teme din

Aristofan, Theofrast i Menip. Stilul su
burlesc, relatrile sale i viziunea sa l-au

fcut deosebit de atractiv pentru uma-

nitii renascentiti, ca: Erasmus, Ra-

belais, Thomas More i Fenelon. A fost

considerat atât prieten, cât i duman al

cretinismului, dei în realitate el nu a

fost nici una nici alta, deoarece cunotea

foarte puin doctrina cretin. Este inte-

resant pentru istoria cretinismului dato-

rit lucrrii sale De morte Peregrini.

Peregrini, filosof i personaj istoric, se

convertete la cretinism în Palestina,

fiind pus în temni pentru credina sa.

Apostaziaz i devine ascet cinic în

Egipt, De aici merge la Roma, de unde

este alungat pentru injurii la adresa

împratului. Ajunge la Atena, unde se

autoimoleaz în timpul jocurilor olim-

pice, pentru a încorona, spunea el, o via
exemplar printr-o moarte exemplar. In

aceast lucrare. Lucian face referiri la

cretini, pe care îi prezint ca fiind

milostivi, oricând gata s-i ajute pe cei în

necaz, cum a fost i cazul lui Peregrinus,

sau s înfrunte moartea. Ins, crezând c
Peregrinus era un impostor, îi consider

pe cretinii care l-au ajutat ca fiind

deosebit de creduli i, ca urmare, îi ia în

derâdere. Chiar dac acest text al lui

Lucian de Samosata nu este întru totul

favorabil, el trebuie reinut ca fiind una

din mrturiile importante despre cretini

în primele veacuri.

Opera complet ediii moderne: C. Jacobitz.

4 voi., Leipzig, 1836-1841; 3 voi. Teub.,

1852-1853; text original cu trad. în engl.

A.M. Harmon . a., 8 voi, Loeb, 1913-1967;

J. Bompaire, Lucien ecrivain, Bibliotheque

des Ecoles franaises d'Athenes et de Rome,

CXC, 1958; J. Schwartz, Biographie de

Lucien de Samosate, Collection Latomus,

LXXXV, 1965; M. Caster, Lucien et la pen-

sie religieuse de son temps, 1937, cu biblio-

grafie; H. D. Betz, Lukian von Samosata und

das Neue Testament, Religionsgeschichtliche

und parnetische Parallelen, TU, LXXVI,

1961, cu bibliografie; E.R. Dodds, Pagan

and Chrislian in an Age of Anxienty,

Cambridge, 1965, p. 59-63, 120 i urm., pas-

sim, cu bibliografie; J.R.MozIey, Lucianus

(8>, în Smith-Wace, III, p. 744-748; Cross,

Lucian ofSamosata, în ODCC, p. 84 1 ; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 59; P. Siniscalco, Lucien de

Samosata în DECA, II, p. 1497-1498.

Lucianic, Versiunea

Este vorba de textul grec al Sf. Scripturi,

revizuit de Lucian* de Antiohia. Lucian

s-a strduit s elimine cuvintele obscure

i barbarismele, dând textului elegan

stilistic i facându-l uor accesibil. Din

modul în care aceast versiune a fost

folosit de ctre Prinii i Scriitorii bi-

sericeti, deducem c aceast versiune a
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devenit text standard în Siria, Asia Mic
i la Constantinopol.

B.M. Metzger, Chapfer in ihe History ofNew
Testament Textual Criticism, New Testament

Toolsand Studies, IV, Leiden, 1963. p. 1-41;

G. Mercati, Di a/curre testimonianze antiche

su/le cure hibliche di S. Luciano, în Biblica,

XXIV, 1943, p. 1-17; M. Spanneut, La Bihk

d'Eustathe d'Anttoche - contribution t'his-

toire de la 'version luciunique\ în F.L. Cross

(ed.), Studia Patristica, IV, TU, LXXIX,

1961, p. 171-190; S.Jellicoe, The Septuagint

and Modern Studies,Oxford, 1968, p. 157-

171; Cross, Lucianic Text, în ODCC, p. 841.

Lucianus

Lucianus, cunoscut cu precdere sub

numele de Lucanus, adept marcionit,

dei lucianiii sunt considerai o sect

distinct de rnarcionism, atât de ctre

Origen*, cât i de ctre Ipolit* i urmaii

lui; dar lipsa unei relatri autentice cu

privire la vreo diferen semnificativ

între cele dou doctrine ne determin s
credem c el nu s-a separat de Marc ion,

ba chiar dup moartea acestuia a fost

predicator marcionit, se pare la Roma.

Numai Tertullian* pare s aib cuno-

tine directe despre învtura Iui Lu-

cianus. El l-a acuzat c a mers dincolo de

ceilali eretici, c pur i simplu a negat

învierea sufletului. Epifanie* afirm c
aceast sect era disprut în vremea sa

i de aceea i-a venit foarte greu s afle

detalii despre ea. (F.F.)

G. Salmon, Lucanus (1), în Smith-Wace, III,

p. 743.

LUCIFER (m. 370/1), episcop de

Calaris (Cagliari) în Sardinia, înfocat

antiarian. De altfel, tot ceea ce se tie

despre el, se leag de controversa arian.

Nu este clar dac el a fost african de ori-

gine. II cunoatem din momentul în care

particip la sinodul de la Milano din 355,

ca reprezentant al lui Liberiu, episcopul

Romei. Lucifer a fost cel care i-a scris lui

Eusebiu* de Vercelli s participe la acest

sinod i, împreun cu acesta, refuz s
iscleasc actul de condamnare a lui

Atanasie*. Ca represalii pentru neascul-

tare, va fi trimis în exil, mai întâi la Ger-

manicia în Siria, apoi la Eleutheropolis

în Palestina i în cele din urm la The-

baida în Egipt. Este eliberat de pedeapsa

cu exilul de ctre Iulian în 362. In timp

ce Eusebiu de Vercelli rmâne la Ale-

xandria pentru a participa la sinodul de

aici, Lucifer pleac la Antiohia, unde se

angajeaz în lupta antiarian, sprijinind

gruparea extremitilor niceeni. împotriva

majoritii moderate care î! susinea pe

Meletie*. Tensiunile care au izbucnit, au

adâncit rupturile, fcând i mai dificil

împciuirea antiarienilor din Rsrit i
din Apus. Suprat c atitudinea sa nu a

fost aprobat de Eusebiu, venit i el la

Antiohia, Lucifer se întoarce în Apus,

trecând prin Neapole i Roma.

De la Lucifer au rmas cinci pamflete

adresate împratului Constaniu i scrise

în perioada exilului: De non comeniendo

cum haereticis; De regibus apostaticis;

Pro sancto Athanasio; De nori parcendo

in Deo delinquetitibus i Moriendum esse

pro Dei Filio. Specificul acestor pam-

flete rezid în tonul aspru i plin de

amrciune al autorului fa de împratul

care a fcut pact cu ereticii. Argumentele

sale sunt preluate toate din Sf. Scriptur,

autorul având grij s extrag de aici,

pân i msura pedepselor pe care Dum-
nezeu le pregtete celor care se altur

ereticilor împotriva Bisericii. Apelând Ia

Sf. Scriptur, Lucifer nu se angajeaz

doar în polemic; el transfer istoria sa-

er a Vechiului Testament în viaa sa. In

acest fel, polemica pe care el o duce

dobândete duhul biblic, care îi d posi-
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biiitate autorului s apeleze la dreptatea

divin. Din corespondena lui Lucifer

avem scrisoarea adresat lui Eusebiu de

Vercelli i alte dou scrisori din partea lui

Atanasie, care s-au pstrat doar în latin.

Migne, PL. 13. 767-1049; CPU 112-118;

CCL 8, cu bibliografie; W. Haitei, CSEL. 14,

1886; V. Ugenti. De regibus apostaticis et

'Moriendwn esse pro Dei Ftlio\ Lecce,

1980; F. Piva, Lucifero di Cagliari contra

Vimperatore Constanzo, Treiu, 1928; G.

Thdrnell, Studia Lucifercma, Uppsala, 1934;

M. Simonetti, Appmti par una storia del/o

scisma iuciferiano, Atti del convegno di studi

religioi sardi, Padova, 1963, p. 63-81; £.

Amman, DTC 9, 1 (1926), 1032-1044;

Barden hevver. III, p. 469-47 7; A Itaner-

Stuiber, 1980, p.367; Cross, Lucifer, art. în

ODCC, p. 841-842; J. LI. Davies, Luciferus

1. ari. în Smith-Wace. III, p.749-751;

Quasten, Putrotogy, IV, p. 64-69, cu biblio-

grafie; M Smionetti, Lucifer-Luciferiens, în

DECA, II, p. 1498-1499; M. Durst, Lucifer

von Gag/iari, în LACL, p. 406-407, cu

bibliografie.

Luciferian, Schisma

Luciferian, Schisma. Termen folosit de

istoricii moderni pentru a desemna în

realitate micarea pornit la Roma. în

jurul anului 380, de adepii lui Lucifer,

susintori zeloi ai doctrinei niceene.

Dup puinele informaii în posesia noas-

tr, acetia nu au acceptat hotrârile

moderate luate de Sinodul de la Ale-

xandria din 362 i de celelalte care au

urmat, în cazul episcopilor care au isclit

formula pro arian de la Rimini din 359,

i au dorit mai apoi s revin la orto-

doxie. Din aceast pricin, luciferienii au

refuzat comuniunea cu Damasus*, epis-

copul Romei, care i-a hruit mereu în

încercarea sa de a-i aduce în sânul Bise-

ricii. Astfel de comuniti au existat în

Spania, Italia, Germania, dar i în R-
srit. Pentru studiul istoriei literaturii

creti ne, micarea este important dato-

rit faptului c unii din adepii ei au scris

opere de interes pentru Biseric, cum au

fost Grigorie* de Elvira sau Faustin*. Se

mai crede c luciferienilor le revine vina

de a fi falsificat anumite documente în

Spania, sau crearea unor documente cu

specific propriu, cum ar fi tratatul pseu-

do-atanasian De Trinitate? considerat a fi

al lui Eusebiu* de Vercelli.

G. KrUger, Lucifer, Bischofvon Calaris xmddas

Schisma der Luciferianer, Leipzig, 1886. retip.,

Hildesheim, 1969; L, Saltet, Fraudes iittâraires

des schisrnatiques Luciferiens aice IVe et Vesie-

cles, BLE, 7, 1906, p. 300-326; Quasten,

Parrology, IV, p. 67-68, cu bibliografie; M.

Simonetti. Lucifer-Luciferiens, în DECA, p.

1498-1499; M. Durst, Lucifer von Cagliari, în

LACL, p. 406-407, cu bibliografie.

Lucinius de Baetica

Lucinius de Baetica, cretin spaniol,

înstrit, de la sfâritul sec. IV. Este cu-

noscut pentru dou lucruri: lupta sa îm-

potriva ideilor zoroastriene, introduse în

Spania din Africa de Nord de ctre un

oarecare Marcu i rspândite de Pris-

cillian. Agape i alii, i pentru rspândi-

rea unei literaturi biblice autentice. In

acest scop, el a trimis scribi la Ierusalim,

care s copieze manuscrisele biblice ale

lui leronim* i s le aduc în Spania. La

revenirea copitilor în Spania, leronim îi

trimite acestuia o scrisoare.

W.H. Fremantle, Lucirms, în Smith-Wace,

III, p. 752; J.M. Bover, La Vulgata en

Espania, Estudios Bibi icos, 1, 1941, p. 18-22;

T. Ayuso, La Veius Latina Hispana. I,

Madrid, 1953, p. 513; M. Diaz y Diaz,

Lucinus le Betîque, în DECA, II, p. 1500.
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Lucius de Alexandria

Lucius de Alexandria, al treilea episcop

arian de Alexandria în a doua jumtate a

sec. IV. De origine din Alexandria, a fost

hirotonit de episcopul George, dup a

crui moarte devine conductorul arie-

nilor din acea localitate. Intr In conflict

cu Atanasie* i este exilat de mai multe

ori. Revine în scaun doar dup moartea

lui Atanasie în 373. In timpul Iui Petru II,

care era ortodox, este silit s fug la

Roma. unde îi persecuta în special pe

clugrii ortodoci. Dup decesul împ-

ratului Valens în 380, este alungat din

Roma i se refugiaz în anturajul Iui

Demofil de Constantinopol, cauzând

mult necaz lui Grigorie* de Nazianz, în

timpul scurtei sale ederi pe scaunul pa-

triarhal, în 380, când acesta a fost trimis

in exil, Lucius îl însoete. De la Lucius

a rmas un fragment dintr-o cuvântare

pascal în care prezint teologia sa

despre Logosul-trup.

F. Diekamp, Doctrina Ptrimi de incarna-

tione Verbi, Munster, 1907, p. 65. XV retip.

în 1981; W. Bright, Lucius (11), în Smith-

Wace, IU, p. 753-754; E. Prinzivalli, Lucius

d'Alexandrie, în DECA, II, p. 1500; B.

Windau, Lucius von Alexanitrietu în LACL,

p. 407-408, cu bilbiografie.

Luculentius

Luculentius, exeget latin biblic despre

care nu se cunoate nimic. Sub numele

lui s-au pstrat o serie de comentarii

scurte la diverse pasaje, mai ales pauline,

din Noul Testament. In comentariile sale,

el face uz de lucrrile exegeilor anteri-

ori, în special latini, ca Iernom* i Au-

gustin*. Anumite argumente antido-

natiste i ariene îl plaseaz, cu probabili-

tate, în Africa de Nord în sec. V.

Migne, PL 72, 803-860; CPU 953; Morica,

III, 2, 1555-1556; M. Simonetti, Luculentius,

în DECA, p. 1500-1501; J. UJssl, Lucu-

lentius, în LACL, p. 408, cu bibliografie.

Lupellus

Lupellus, haghiograf latin, ucenicul i
biograful Sf. Frodobertus. A decedat în

jurul anului 673. Lucrarea sa, scris într-

un stil concis i condensat, s-a pierdut.

Ea a constituit totui sursa principal de

informaie pentru biografia Sf. Frodo-

bertus redactat de Ado*.

Mabillion, Acta SS. Ord Benei 9 II, 634, par.

21, Paris, 1669; S.A. Bennett, Lupellus, art.

în Smith-Wace, III, p. 761.

Lupus de Ferrieres sau

Lupus Servatus

Lupus de Ferrieres sau Lupus Servatus

(802-862), abate, teolog, umanist din

prima jumtate sec. IX. S-a nscut în

anul 802 într-o familie aristocrat. Doi

dintre fraii si, Heribold i Abbo, au de-

venit episcopi de Auxerre. Intr în m-
nstirea Ferrieres-en-Gâtinais, când

aceasta era condus de Adalbert. In 828

este trimis la Fulda, unde a studiat sub

îndrumarea lui Rabanus* Maurus. Ta-

lentul lui de mare latinist este descoperit

o dat cu apariia primei sale scrisori în

830, din cele 132 care au fost adresate

unor personaliti din vremea sa: Ein-

hard*, Hincmar* de Reims, Carol II

Pleuvul .a. Corespondena sa cuprinde

un material documentar deosebit de

important pentru istoria Bisericii la acea

epoc. Particip la zece sinoade i 3 diete

care au avut loc în vremea sa. în pofida

angajamentelor politice i ale unor acti-

viti bisericeti care i-au solicitat destul

timp. Lupus izbutete s transforme

mnstirea Ferrieres într-un mare centru
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cultural. Aici a studiat, printre multe alte

figuri de seam ale vremii, Heiric* de

Auxerre. Critica textual promovat în

aceast coal, a avut ecouri profunde în

cercurile erudite din Apus. Au fost

descoperite nu mai puin de 20 de manu-

scrise, dintre care 10 scrise de Lupus,

care aparin acestui centru cultural. Lupus

a lsat i un segment literar hagliiografie:

Viaa Sf. Wigbert (836) i Viaa Sf
Maximbi de Trier (839). Pe lâng opera

literar, menionm, în special, tratatul De
Tribus Questiomhus^ în care abordeaz

problema dublei predestinri, scris în

aprarea lui Gottschalk* de Orbais. în

acest tratat el apr augustinismul inte-

gral, dei într-un sens mai puin rigid

decât Gottschalk. EI susine c, în omul

czut voina liber, lsat în seama propri-

ilor ei puteri, poate s aleag numai rul;

exist deci o predestinaie pentru pedeap-

s venic i o alta pentru fericirea

venic. Textul din I Timotei 2, 4, potrivit

cruia Dumnezeu voiete ca toi oamenii

s fie mântuii, trebuie aplicat doar cu

referire la cei alei. Acest tratat I-a deter-

minat pe M. Grabmann s-l considere pe

Lupus ca predecesor al scolasticii.

Migne, PL. 119. 427-700; cele mai bune

ediii menionate în: Index scriptorum...

Novum glussariunr mediae Latinîtatis ah
anno DCCC usque ad amntm MX, F. Blatt

(ed.). Copenhaga, 1957: W. Levison, Eine

Predigt des Lupus von Ferrieres, Aus
Rheinischer und frnkischer Frtthzeft,

Dtisseldorf. 1948. p. 557-566; poeme:
MGPoetae, 4, 1032, 1052; scrisorile: E.

Dummler. în MGH, Epistolae, VI, 1925, p.

1-126: E.S. Duckett, Carolingian Portraits:

A Studv in the NmethCenturv, Ann Arbor.

1962, p. 161-201; C.H. Beeson, Lupus of
Ferrieres as Scribe and Text Critic: A Study

ofhis Autograph Copy of Cicero's De ora-

tore:.., Cambridge, Mass.'. 1930, p. 161-201;

Cross, Lupus, Servatus. în ODCC, p. 846, cu

bibliografie; R.B. Palmer, Lupus of
Ferrikres, în NCE, 8, p. 1078. cu bibliografie.

Lupus de Troyes

Lupus de Troyes (395-479), episcop de

Troyes. S-a nscut în jurul anului 395, la

Tullum Leucorum (Toul), într-o familie

aristocrat* care i-a dat o educaie aleas.

Se cstorete cu Pinieniola, sora lui

llarie* de Arles. Sub influena lui Hono-
ratus* i cu consimmântul soiei, se re-

trage la Lerins, Aici duce o via sever,

ascetic sub îndrumarea aceluiai Hono-

ratus, luând voturile monahale. Dup un

an, pe când se afla în drum spre Matisco

(Macon), pentru a-i vinde averile, tre-

când prin Toyes. i se cere s devin epis-

cop în locul lui Ursus care decedase. Ca
episcop a dus aceeai via ascetic, d-
niindu-se slujirii turmei sale. Un sinod

local din Troyes îl numete s fac parte

din grupul de teologi, condus de Gher-

man, care s mearg în Britanny pentru a

ajuta în lupta împotriva pelagianismuiui.

în 453 izbutete s evite distrugerea

oraului de hoardele lui Attila. Lupus a

decedat în anul 479.

De la el a rmas o scrisoare ctre Talasie,

episcop de Angers, scris împreun cu

episcopul Euphonius, De solemnitatibus

et de bigamis clericis, ei iis qui coniugati

assumunlur, în care abordeaz câteva

probleme importante privind cstoria
celor care se pregtesc pentru preoie.

Sidonius Apollinaris i-a adresat lui

Lupus patru scrisori care s-au pstrat i
în care are cuvinte alese despre el.

Migne, PL 58, 66-68; B. Krusch, ed.. Vita S.

Lupi, în MHG Ser. Mer. VII, 1920, p. 284-

302; R.T. Smiih, Lupus (2), art. în Smith-

Wace. III, p. 762-763; E. Griffe, La Gaule

chretiemw â l'epoque romaine, II, Paris,

1966, p. 301-304; R. W. Mathisen, Hilarius.

Germanus and Lupus. The Aristocratic

Background of the Chelidonius Affair, în

Phoenix 33, 1979. p. 160-169; fixeront,

Patrologie, p. 365; Q-uasten, Patrotogy, IV, p.

525-526; A. Hamman, Loup de Troyes, în

DECA, II, p. 1487.
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M
Macarie

încercarea de clarificare a problemelor

legate de opera atribuit lui Macarie*

Egipteanul a dus la descoperirea unui alt

Macarie, numit Simeon (i uneori Si-

meon Stilitul), identificat cu Simeon de

Mesopotamia (Dorries), activ în Antio-

hia între anii 385-430. O mare parte din

lucrrile sale a fost deja editat. îns
materialul folosit dateaz din evul me-

diu. O serie de lucrri minore, înc nu au

fost editate. Editarea acestor lucrri i
posibila descoperire a unor noi manu-

scrise vechi, pot arunca o nou raz de

lumin asupra operelor macarienc. Ma-
carie/Simeon s-a inspirat din vocabula-

rul lui Eustatie* de Sevastia i din rs-

punsurile Iui Vasile* cel Mare, în acest

ultim caz, nu fr rezerve (Gribomont).

O parte din operele lui Macarie/Simeon

sunt amestecate cu lucrrile altor scriitori,

ca Vasile. Isaia i Marcu. Cele 50 de

omilii duhovniceti atribuite lui Ma-
carie* Egipteanul sunt puse sub numele

su. Cercetrile nu sunt înc definitive în

cazul celor doi Macarie i de aceea nu

putem face evaluri finale.

H. Bethold, Makarios/Symeon, Reden urtd

Brîefe. Die Sammlung, I. Berlin. 1973 în 2

voi.; M. DGrries-E. Klostermann-W. Kroeger,

Die 50 geistliche Homiiten des Makarios,

Berlin 1962; E. Klostennann, Nene Homi/ien

des Makarios/Symeon, I. Aus Typus III.

Berlin. 1961; A. Vflbus, On the Historical

Importance of Ps. -Macarius, Stockholm.

1972; H. Darries, Die Theologre des

Makarios/Symeon* Gflttingen, 1 978; V.

Desprez, Ps.-Macaire. Oenvres Spiritaelles,

I, SCh. 275, Paris, 1980; W. Strothmann,

Schriften des Makarios/Symeon unter dem
Namen Ephraem, Wiesbaden, 1981; Idem,

Die syrische Oberlieferung der Schriften des

Makarios, 2 voi.. Wiesbaden. 1981; DSp..

10, 20-38: J. GribonionL Macaire (Symeon).

în DECA, p. 1509-1510: K. Fitschen,

Macarius der Âgypîer/Simeon, în LACL, p.

409-410. cu bibliografie.

Macarie

Macarie, cretin din Roma de la sfâritul

sec. IV. Este autorul unei lucrri despre

providena divin, în contrast cu noiu-

nea pgân de soart i cu astrologia

pgân. Având oarecare dubii cu privire

la interpretrile sale, el îl contacteaz pe

Rufiii*. care sosise la Roma în 397, ru-

gându-l s îi furnizeze informaii din

scrierile prinilor greci în legtur cu

problema care îl preocupa. Drept rs-

puns, Rufin îi traduce un panegiric dedi-

cat lui Origen* de martirul Pamfil (lero-

nim susine c autorul acestui panegiric

este Eusebiu*). Tot la cererea acestuia,

Rufin traduce cartea Iui Origen, riepi

âp^cov, stârnind prin aceasta o vie con-

trovers, care a dus la redactarea celor

dou Apologii ale lui Rufin i Ieronim*.

W.H. Fremantle. Macarius (24), în Smith-

Wace, III, p. 775.

Macarie Alexandrinul

Macarie Alexandrinul (sec. IV), eremit

egiptean, contemporan al lui Macarie*

Egipteanul cu care a fost adeseori con-

fundat. Este de origine din Alexandria,

de unde porecla care i s-a dat, de cor-

anul\ S-a nscut înainte de anul 300 i a

decedat în jurul anului 394. In anul 335,

se retrage în pustia Cellia. Aici l-a cunos-
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oUt Paladie*, cu trei ani înainte de a se fi

mutat la Domnul. A fost hirotonit preot

la o vârst înaintat. Paladie vorbete

despre asceza eroic trit de Macarie.

Lucrrile care i-au fost atribuite nu ii

aparin. Este vorba de Sermo S. Mcarii

Alexandrini de exitu statuque animarm

post hanc vilam; dou reguli monahale:

S. Mcarii Alexandrin i abbatis Nitriensis

regula aci monachos i S. Serapionis,

Macarii. Paphnutir el alterius Mcar ii

regula ad monachos.

Migne. PG 34, 261-264; 957-970; 971-978;

G. Bunge. Evagre le Pontique ei Ies dexix

Macaire. lr£nikon, 56, 1983. p. 215-227;

Quasten. Patrology. Cil, p. 168-169; Altaner-

Stuiber. 1980, p. 265; Cross, St Macarius of

Alexandria, art. în ODCC, p. 853; I. G.

Coman, III, p. 429-430; P. Bruns. U. Hamm,

Macarius cier Alexandrinei; în LACL, p.

410, cu bibliografie.

Macarie de Antiohia

Macarie de Antiohia (sec. VII), patriarh

de Antiohia între 649-681. Macarie preia

tradiia monotelit a celor doi predece-

sori ai si. devenind conductorul mono-

teliilor la sinodul ase ecumenic care a

avut loc laConstantinopol în 680. Actele

acestui sinod pstreaz mrturisirea lui

de credin {Ecihesis) i o serie de inter-

venii fcute în timpul lucrrilor sino-

dale. Au mai supravieuit i o serie de

fragmente din omiliile i tratatele sale.

Mansi, II, 349-360; Labbe, VI, 743-752:

CPG, 7625: E. Venables. Macarius (10), în

Smith-Wace, III, p. 771-773; J. Rissberger,

Das Glauhenshekenntnis des Patnarchen

Makar/us von Antiochien des Hauptes der

Monotheleten axtf den sechsten atlgemeinen

Konzil Offenbach, 1940; S.J. Voicu, Macaire

d'Antioche, în DECA, II. p. 1510; B. Windau,

Macarius von Antiochien, în LACL, p. 410.

Macarie Egipteanul

Macarie Egipteanul (300-390), supranu-

mit Macarie cel Btrân sau cel Mare, este

considerat personajul principal al aez-
mintelor monahale din pustiul Skete

(Wadi-el-Natrun), întemeiate de Ammon*,

contemporan al Sf. Antonie* cel Mare.

S-a nscut în Egiptul de Sus, în anul 300,

retrgându-se în pustiu la vârsta de 30 de

ani. Datorit vieii sale sfinte deosebite, a

primit darul profeiei. Despre viaa i

faptele sale avem date la Paladie*. Ru-

fin* i în Apophtegmata* . A primit harul

preoiei, impunându-se ca învtor i
predicator. L-a vizitat de mai multe ori pe

Sf Antonie. Episcopul arian Lucius* din

Alexandria îl exileaz pe o insul de pe

Nil. in virtutea edictului împratului

Valens. Revine în pustiu, unde se stinge

din via la venerabila vârst de 90 de

ani.

Dei nici Paladie i nici Rufin nu vorbesc

despre o oper scris a lui Macarie, manu-

scrise de mai târziu îi atribuie o serie de

precepte, scrisori, rugciuni, omilii i
chîar tratate. Dac Macarie a fost sau nu

autorul scrierilor care îi sunt atribuite,

este înc o problem în dezbatere.

J. Stiglmayr i Wemer Jaeger pun scrierile

pseudomacariene sub influena lui Gri-

gorie* de Nyssa, iar alii, ca Louis Ville-

court, G. L. Marriot, Hermann Dorries

sau G. Quispel, leag accentele mistice i
nuanele eretice din acest corpus de in-

fluene mesaliene sau gnostice. Cert este

c ceea ce s-a pus sub numele lui Maca-

rie, transmite un mesaj duhovnicesc ales

i de mare rsunet, în pofida unor filiaii

teologice, uneori considerate îndoielnice

în ceea ce privete autenticitatea doc-

trinei. Ne referim la nuanele mesaliene

(de la cuvântul siriac mesdUein - rug-

tori, oameni rugtori), care s-au strecurat

în unele din omiliile sale. Astfel Cele 50

de omilii duhovniceti rmân coloan
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vertebral pentru mistica i speculaiile

spirituale, medievale i modeme, graie

înaltului nivel intelectual, profunzimii

spirituale i evlaviei pe care o rspân-

desc. Cât privete locul unde corpusul

macarian a fost scris, acesta nu este

Egiptul, ci. dup câte se pare. Siria. Pe

lâng cele 50 de omilii, lui Macarie îi

mai este atribuit o serie de scrisori.

Dintre acestea, una special, Scrisoarea

cea mare, s-a bucurat de atenie deose-

bit din partea cercettorilor. Ea este

considerat a fi cel mai extins tratat teo-

logic aparinând lui Macarie. Versiunile

arabe ale acestei scrisori dau ca autor pe

un oarecare Simeon. nume întâlnit i în

traducerile slavone. Pe lâng omilii i
scrisori mai gsim, sub numele lui

Macarie. apte tratate scurte despre viaa

ascetic. Intre acestea, unul trateaz De-

spre desvârire, iar altul Despre rug-
ciune. Acestea sunt extrase din Scrisoa-

rea cea mare i reprezint o parafrazare a

operei Sf. Grigorie* de Nyssa Despre

aezmântul crelin. S-au pstrat i dou
rugciuni, una adresat lui Dumnezeu cel

întreit i alta ctre îngerul pzitor.

Migne, PG 34, 235-262; 405-822; 821-968;

A. J. Mason. Fifty Spiritual Homilies of St.

Macarius the Egyptian. SPCK. London,

1921; Epistola Mcarii monachi aci ft/ios

Dei, în Migne, PG 34. 406-410; W. Jaeger,

TWo Rediscovercd Works of Ancienl Chris-

tian Literature: Gregory of Nyssa and

Macarius, Leiden, 1954, p. 233-301 (nou

ediie, text grec); Cicerone lordchescu.

Omilii duhovniceti de Sf Macarie Egiptea-

nul, traducere din grecete, ed. I, Chiinu,

1931; ed. a Il-a.Chiinu, 1932; Sfântul Ma-

carie Egipteanul, Scrieri, trad. de Constantin

Corniescu. introducere, indici i note de N.

Chiescu, în P.S.B. voi. 34, E1BMBOR,
Bucureti, 1992; D, Stniloae. Injurul 'Omi-

liilor duhovniceti' ale Sf. Macarie Egip-

teanul, în Mitropolia Olteniei, 1957, 9, p. 15-

18; G. Graf, Geschichie der christlichen ara-

bischen Literatur I, ST. 118, Cetatea Vatican,

1944, p. 389-395; E. Peterson, Macario ii

Grande, EC 7, 1951, p. 1740 i urrn.; Cross,

St. Macarius oj'Egypt, art. în ODCC, p. 853-

854; Altaner-Stuiber, 1980, p. 264 i urm.; I.

G. Coman, III, p. 396-429; Quasten, Patro-

logy, III. p. 161-168. cu bibliografie; J.

Gribomont, Macaire (Symeon), în DECA, II,

p. 1509-1510: idem, Macaire d'Egypte. în

DECA, II. p. 1510; K. Fitschen, Macarius

der Âgypter/Symeon. în LACL, p. 409-410,

cu bibliografie.

Macarie II de Hierapolis

Macarie II, episcop de Hierapolis între

anii 563-575. este cunoscut ca autor al

unei singure epistole adresate unui cato-

licos armean.

V. Hakobian, Kanonagîrk' Hayoc'. Ere van,

1971, p. 216-229 (text armean); G. RGwe-

kamp, Macarius II. von Hierapolis^ în

LACL, p. 410.

Macarius Magnes

Macarius Magnes (sec. IV-V), apologet

cretin, episcop de Magnesia. Despre

viaa lui nu cunoatem decât câteva date:

c a participat la sinodul de la Stejar în

403, fiind acuzatorul iui Heraclide*, pe

care loan* Hrisostom l-a hirotonit epis-

cop de Efes, i c este autorul unei apo-

logii, intitulate Apocrilikos ('Arcoicpt*

iiKoq f\ Movoyevfiq rcpo "EXA^voc),

scris în cinci cri, sub forma unui dia-

log între autor i un filosof pgân neo-

platonician, probabil Porfiriu (Harnack

.a.) sau Hierocles (Duchesne), tot neo-

platonician, guvernator al Bythiniei, care

a scris la rândul lui dou cri, sub titlul,

Philaleihes sau 'Prietenul Adevrului',

fiind i unul dintre instigatorii persecuiei

din timpul lui Diocleian. Din Apocri-

likos s-a pstrat în întregime doar cartea
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a treia, celelalte cri fiind deteriorate sau

pstrate fragmentar. Ca apologie, aceast

lucrare nu iese în eviden ca fiind un

text cretin, ci mai degrab ca o relatare

exact a obieciilor pgâne aduse creti-

nismului i, în acest sens, dându-ne posi-

bilitatea de a cunoate diverse tipuri de

propagand anti-cretin (Quasten).

Critica pgân vizeaz câteva versete

selectate din Evanghelii. Faptele Apos-

tolilor i Epistolele pauline. Se întâlnesc

i obiecii la Vechiul Testament. în rest,

este vorba de probleme pur doctrinare,

cum ar fi monarhismul lui Dumnezeu,
învierea, iar cu referire la Evanghelii,

cuvintele i minunile Mântuitorului.

Migne, PG 10, 1343-1406; CPG 61 15-6118;

DSp 10. col. 13-17; C. Blondei i P. Foucart,

Mcarii Magnetis quae supesunt ex inedita

codice. Paris, 1876, cuprinzând versiunea

descoperit în Grecia. T. W. Crafer, The

Apocriticvs of Mcarius Mag/ies, SPCK,
London 1919; Idem, Macarhts Magnesius, a

Negiected Apohgist, JThSt, 8. 1906/7, p.

401-423; L. Duchesne, De Mcario Magnete
etscriptis eivs. Paris. 1877; G. Schalkhauser,

Zu den Schriften des Makarios von Mag-
nesia

y
TU 3 I, 4, Leipzig, 1907; G. Salmon.

Macaritis Magnes, art. în Smith-Wace, III, p.

766-77
1 ; L. Duchesne, De Mcario Magnete

et scriptis eivs, Paris, 1877; G. Schalkhauser,

Zu den Schriften des Makarios von Mag-
nesia, TU 31, 4, Leipzig, 1907; G. Bardy,

DTC 9, 1456*1459; Quasten, Patrology, III,

p. 486-488. cu bibliografie; Cross. Macarhts

Magnes, art. în ODCC, p. 854; S.J. Voicu,

Makarios Magnes, în DECA, II, p. 1520, cu

bibliografie; M. Biermann, Macarius
Magnes, în LACL. p. 410-411, cu biblio-

grafie.

Macarie de Tkow

Macarie de Tkow, clugr i mai apoi

episcop de Tkow. Tradiia Bisericii copte

susine c el a participat la sinodul patru

ecumenic de la Calcedon, ca susintor al

lui Dioscor*. Dup revenirea sa în Egipt,

este obligat s se refugieze la Canope.

întrucât nu a acceptat s iscleasc
Tomosul lui Leon, a fost ucis de ctre un

funcionar imperial. îi este atribuit o

omilie In cinstea lui Mihail Arhanghelul.

în care, pe lâng preamrirea Arhan-

ghelului Mihail, el se lanseaz într-o

serie de atacuri i invective la adresa

femeilor.

D.W. Johnson, A Panegyric on Macarhts

Bishop of Tkow, CSCO
T
415-416, Louvain,

1980; G. Lafontaine, Homâlie sur St. Michel,

Mus6on 92, I9793 p. 301-320; T. Orlandi,

Macaire de Tkow, în DECA, II, p. 1511; P.

Bruns, Mcarius von Tkow, în LACL, p. 4

1

1 ,

Macedoniu

Macedoniu, al doilea episcop de Mop-
suestia, urmaul Iui Teodor* de Mop-
suestia în scaunul episcopal. Numele su
este menionat între Prinii participani

la sinodul întâi ecumenic de la Niceea

din 325. Se raliaz taberei lui Eusebiu*

de Nicomidia, devenind una dintre figu-

rile proeminente ale eusebienilor. In 335,

la sinodul din Tyr, este numit membru în

comisia de cercetare a lui Atanasie*.

Particip apoi Ia sinodul de la Sardica,

dup cum reiese din scrisoarea sinodal

adresat eusebienilor. Este prezent i la

sinodul scizionar de la Philippopolis.

Scrisoarea sinodal redactat cu aceast

ocazie menioneaz c Macedoniu fc

a ars

crile magice ale episcopului dac

Paulinus'. In 344 face parte din delegaia

antiohian care se deplaseaz în Italia,

pentru a prezenta lui Constant Ecihesis

makrosdchos, crezul sinodului antiohian.

Liberius, episcopul Romei, menioneaz
într-o scrisoare c Macedoniu a fost

prezent i la un sinod de Ia Milano, când,

împreun cu celelalte trei persoane care
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ÎI însoeau, Demofîl. Eudoxiu i Marty-
rius, au prsii sinodul refuzând s sub-
scrie condamnarea Iui Arie. Pentru ulti-

ma dat, Macedoniu este menionat între

cei care au subscris prima formul de
credin de la Sirmium în 351.

Mansi, ll r H25D, 1308; idem. III. I33A,
138, I37A; llarie, Fragni* în Migne. PL 10.

674C; Fotie, în Migne. PG 104, I26B; C
Hoit, Macedomus* în Smith-Wace, HI, p.
75; Simonetri, passim; E. Prinzivalli,

Macedonhis, în DECA, II, p. 1514.

Macedoniu

Macedoniu, vicarius Africaey în 413/4,
cu sarcina de a impune donatitilor recal-

citrani hotrârile imperiale. Augustin* i
câiva episcopi africani intervin în nu-
mele acestora. Macedoniu accept inter-

venia, îns solicita de la Augustin moti-
vele pentru care Biserica este de acord cu
un tratament blând fa de ei. S-au pstrat
dou scrisori pe care el i Ie-a adresat lui

Augustin i rspunsurile acestuia.

PIRE, II. 697; PAC. I, 659-661; H.W.
Phillott, Macedonius (5). în Smith-Wace. III.

p. 778; A. Di Berardino, Macedonius, în

DECA, II, p. 1514-1515.

MACEDONIU (m. 362), episcop de
Constantinopol. Dup moartea episcopu-
lui Alexandru în 336, scaunul episcopal
de Constantinopol a fost contestat de doi
rivali: Pavel, reprezentant al taberei orto-

doxe, i Macedoniu. care era susinut de
ctre arieni. Cel ales a fost Pavel, îns nu
pentru mult vreme, deoarece împratul
Constanii! convoac un sinod al epis-
copilor arieni la Constantinopol i îl

trimite în exil. Spre marea dezamgire a
lui Macedoniu, în locul rmas vacant nu
este numit el, ci Eusebiu* de Nîcomidia.
Eusebiu decedeaz la scurt vreme dup

sinodul de Ia Antiohia din 341, care îl

depune pe Atanasie*, i dup ce a fcut
intervenii pe lâng papa luliu ca acesta
s cerceteze cazul, îndemnându-l s ia

hotrâri împotriva ortodocilor. Moartea
lui a declanat noi ostiliti între Pavel,
episcopul exilat, i Macedoniu. Ade-
seori, ostilitile nu au fost lipsite de vio-
len. Pavel revine în scaun, în timp ce
tabra arian se adun i-l hirotonete pe
Macedoniu în Biserica Sf. Pavel din

Constantinopol. Violena declanat a

fost atât de mare, încât împratul Con-
staniu îl trimite pe generalul Hermo-
gene, care intervine în vederea înlturrii
lui Pavel. în timpul ciocnirilor care au
avut loc, generalul îi pierde viaa. îm-
pratul vine de la Antiohia i îl exileaz
pe Pavel, iar pe Macedoniu îl ceart pen-
tru c a acceptat hirotonirea ca episcop
fr numirea imperial i pentru tulbu-

rarea pe care a pricinuit-o. Cu toate aces-
tea, i se permite s slujeasc în calitate de
episcop în biserica în care a fost hiro-

tonit, prin aceasta tabra arian trium-
fând. Pavel pleac la Roma pentru a in-

terveni pe lâng episcopul de aici în fa-

voarea lui Atanasie i a sa. EI vine cu
scrisori din partea episcopului Romei,
care îl repune în scaun. Pavel este din
nou alungat, din porunca împratului, de
ctre prefectul oraului i trimis în exil la

TesaJonic. Macedoniu este instalat ca
episcop de ctre prefect. Evenimentul nu
a decurs fr curgere de sânge. Se spune
c atunci când cei doi au ajuns la bise-

ric, mulimea era atât de înesat, încât a
trebuit s i se fac drum cu sabia pân la

altarul bisericii. Socrate* menioneaz cu
amrciune c Macedoniu a fost pus în

scaun de ctre prefect, i nu de canoanele
bisericeti, fr a se ine cont de calami-
tatea al crei autor era. El deine scaunul
un rstimp de aproximativ ase ani, pe-
rioad în care s-a dezbtut problema
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depunerii lui Pavel i a lui Atanasie, în

diverse sinoade i contra-sinoade. în cele

din urm, împratul Constansdin Apus îl

pune pe Constaniu în faa unei alterna-

tive dificile: instaurarea lui Pavel, sau

rzboiul în cazul în care el nu respect

hotrârea sinodului de la Sardica. Pavel

este repus în scaun, iar Macedoniu se

retrage. Evenimentul nu a durat mult
vreme deoarece, prin uciderea lui Con-
stans in 350, Apusul trece sub dominaia
lui Constaniu. Pavel este trimis în exil,

iar dup informaia lui Socrate. a fost

strangulat la Cucusus în Capadocia.

Edictele imperiale care au urmat, au per-

mis gruprii ariene s se considere st-

pân în Biseric. Se spune c revenirea în

scaun a lui Macedoniu a fost pavat de

multe crime i frdelegi. Atât de mari au

fost nelegiuirile acestuia, încât împratul

însui a consimiit s fie înlturat din

scaun de ctre sinodul arian din 360. Ma-
cedoniu s-a retras într-o biseric subur-

ban, unde a decedat. în acest rstimp, el

a formulat ideile sale eretice prin care

respingea divinitatea Duhului Sfânt,

fiind considerat întemeietorul gruprii

eretice cunoscut, dup numele su, ca

macedoniei! i. sau ca pnevmatomahi*.

Acest lucru este susinut de istoricii bi-

sericeti Sozomen* i Socrate* i de scri-

itorii latini leronim* i Rufin*, dei p-
rerile în aceast privin sunt Împrite.

J.M. Fuller, Macedonius (2), în Smith-Wace,

III, p. 775-777; F. Loofs, în PRE, ed. 3-a,

XII. 1903, p. 48-48; G. Bardy, în DTC, IX,

1926, col. 1464-1478: Cross, Macedonius, în

ODCC, p. 856; F. Loofs, Zxvei macedoniani-

sche Dialoge. Sitz. d. Preuss. Akad., 1914, p.

526-551; idem. Die Christologie der Ma-

cedonianer, Geschichtliche Studien fllr A.

Hauck, Leipzig, 1916. p. 64-76; M. Si-

monetti, Macedonius - Macedoniem* în

DECA, II, p. 1515.
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Macrobiu (m.365), episcop donatist de
Roma, dup Optatus*, contemporan cu
Siricius (384-398) i urma al lui En-
colpius. Ghenadie* afirmc Macrobiu a

fost la început ortodox i c ar fi scris un

tratat, intitulat: Ad confes.sores et v/>-

gines, identificat de G, Morin cu De sin-

gularitate clericorum a lui pseudo-

Ciprian. De altfel, de la el ne-a rmas o
epistol: Epistula de passione martyrvm
Isauci et Maximiani, care relateaz

despre ptimirile a doi laici donatiti în

timpul persecuiei macariene din 347,

despre care se spune c ar fi fost declan-

at de ctre traditores* catolici. Macro-

bius a decedat în anul 365 i a fost urmat

în scaun de Lucian i apoi de Claudian.

Migne, PL 8, 767-774; idem, PL 8, 778-784;

CPL 721; G. Morin. în RBen.. S. 1891, p.

236-237; Monceaux, 5, p. 52-98; A.Von
Harnack. Der pseudocyprianische Trakîat de

singularitate clericorunu Leipzig, 1903:

H.W. Phillott, Macrobius (1 ), în Smith-Wace.

III, p, 781; Bardenhewer, III, p. 490; W.H.C.

Frend, The Donatist Church. A Movement of

Protest in Roman North Africa, Oxford ,

L971, p. 185-187; F. Scorza Barcellona.

Macrobe, în DECA, II, p. 1516-1517; W.

Geerlings, Macrobius, în LACL, p. 41 1.

Maelruain

Maelruain (m. 792), (Maolruain, Moel-

ruan. Molruan), stare al mnstirii
Tallaght, Dublin, numit adeseori 'epis-

cop i osta al Iui Hristos'. Despre faptele

sale înainte de întemeierea mnstirii

Tallaght, nu avem informaii. Activitatea

sa de mai târziu este mereu pus în leg-

tur cu Sf. Aengus Culdeul, care a venit

la Tallaght în timp ce funcia de abate era

deinut de Maelruain. El a deinut st-

reia pân la moarte, fiind totodat i
episcop. Alturi de Aengus, este autorul
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unui marîirologiu: Martyrologium Aen-

guii jilii Hua-ohlenii, et Moefruanii,

cunoscut sub denumirea de Martyro-

logium Tamlachtense sau Martirologhtl

c/in Tallaghtn dup locul unde a fost scris.

în editrile ulterioare, numele celor doi

nu au mai fosl inserate. De la Maelruain

a rmas i o regul monahal, pstrat în

Leadhar Breaci sau Cartea pestria, din

Biblioteca Academiei regale irlandeze.

Skene, Celtic Scotltmd. II, p. 254-245, 358;

O'Hanlon. St. Aengus the Culdee, passim;

Colidei, în DCA, I. 402; J. Gammack,
Maelma'm. art. în Smith-Wace, III. p. 782.

Magnus

Magnus (Magno), arhiepiscop de Sens,

consacrat de ctre Leon III în 801, în tim-

pul vizitei împratului Carol cel Mare la

Roma. Magnus a activat în grupul de

teologi emineni, crora împratul Ie-a

încredinat diverse sarcini în conducerea

rii, tcând parte totodat din cercul su
intim. îndeplinete funcia de missus

dominicus pentru districtele Orleans,

Troyes, Langres, Besanan i Autun.

Este unul dintre destinatarii scrisorii cir-

culare în privina botezului, pe care

Carol o trimite sufraganilor si, între care

Theodulfus de Orleans, care îi dedic lui

Magnus tratatul su. De ordine baptismL

Suntem în posesia scrisorii de rspuns a

lui Magnus ctre împrat, cu titlul

LibelIns de mysterio baptismatis. El a

mai scris câteva notau juris sau, dup
cum le numete el însui, juris crrjpeia,

care reprezint o list de abrevieri

folosite în jurisprudena roman. A dece-

dat în anul 818.

Migne. PL 102, 981-984; S.A. Bennett,

Magnus (2), în Smith-Wace, III, p. 784.

Malalas, loan vezi Ioan Malalas

Malchus

Malchus, istoric bizantin de la începutul

sec. VI. Principala sa lucrare este intitu-

lat Bu£ctvu<xic&, conceput, dup infor-

maiile date de Fotie*, în apte cri,

cuprinzând evenimentele de la moartea

împratului Leon I (474 d. Hr.) i pân la

moartea lui Nepos în 480. Tot Fotie

spune c Malchus a mai scris i alte

lucrri i c a fgduit c va mai scrie,

dac viaa îi va fi cruat. Suidas* men-

ioneaz c Malchus a fost un sofist bi-

zantin, i c istoria lui a început relatarea

cu domnia împratului Constantin I i

duce pân la Anastasie I, în anul 491.

Neconcordana între cei doi istorici pare

s fie cauzat de faptul c Malchus i-a

publicat lucrarea pe pri, iar Fotie nu a

vzut decât o parte, mai ales c afirmaia

lui Suidas este coroborat de Eudocia.

Lui Malchus îi datorm descrierea dis-

trugerii marii biblioteci din Constanti-

nopol, în timpul btliei uzurpatoare a lui

Basilisc (475-477), când au fost arse

peste 120.000 de volume. Ca istoric,

Malchus a fost deosebit de apreciat.

Istoria sa a fost citat de Suidas i este

una dintre sursele principale din care s-a

luat pentru întocmirea lucrrii intitulate

'EkXoyou 7i£pi 7tp£cPE(ov, compilat la

porunca lui Constantin Porfirogenetul.

Cât despre persoana lui Malchus, Fotie

spune c ar fi fost originar din Filadelfia,

probabil oraul cu acelai nume la est de

Iordan, vechiul Rabbah, c a fost profe-

sor de retoric i a împrtit credina

cretin.

Constantin Porfirogenetul, în Migne, PG

108, 755-791; Niebuhr, Excerpta de

Legationlbus, în Corp. Script. Hist. Byz., ed.

Bonn.p. VI; Mueller, Fragm.. Hist. Gr, IV, p.

112-132; T.W. Davids, Malchus (3), în

Smith-Wace, FII, p. 789.
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Malhion

Malliion (sec. III), preot în Antiohia, eru-

dit i conductor al unei coli de retoric

din acelai ora. A jucat un rol deosebit

de important în depunerea ca eretic ai lui

Pavel* de Samosata. Descoperind c
Pavel era adept al ereticului Artemon*

sau Artemas. împrtind ideile acestuia

privind cele dou firi ate lui Hristos, îl

provoac pe acesta la o discuie public,

demascându-l ca eretic, Discuiile au fost

consemnate de taliigrafi i au constitui!

materialul de baz al scrisorii enciclice

trimise de participanii la Sinodul de la

Antiohia (268), episcopului Romei,

Dionisie, i lui Maxim al Alexandriei, iar

prin acetia, întregii Biserici cretine.

Scrisoarea, pstrat fragmentar la Eu-

sebiu* i Ieronim*, cuprinde un istoric al

celor trei sinoade inute la Antiohia (264,

266 i 268) i o descriere amnunit a

vieii lui Pavel de Samosata, fr detalii

referitoare la doctrina acestuia, care era

prezentat în actele sinoadelor.

Eusebiu, Ist. bis., 7, 29, 30; Ieronim, De viris

illastribits 71; F. Loofs. Paaius von Sa-

mosata, TU, XLIV, nr. 5. 1924, p. 334-337

(cuprinde fragmentele pastrale ale dialogului

lui Malchion cu Pavel de Samosata); H. de

Riedmatten, Les actes du proces de Paul de

Samosate, Fribourg, 1952, p. 136-158; G.

Bardy, Paul de Samosate. Etude historiqae,

Louvain, 1955; P. Bruns, Der Mensch mit

dew Himmel verbinden, Leuven, 1995, p.

224 i urm., 228 i urm.; W.H. Fremantle,

Malchion, alt în Smith-Wace, III, p. 788-

789; Bardenhewer, II, p. 276-278; Cross.

Malchion. în ODCC. p. 861-862; I.G.

Cornan, IL p. 471-472; Quasten, Patrolog\\

11,140-142, cu bibliografie: Altaner-Stuiber,

1980. p. 214; A. De Nicoia, Malchion

d'Antiochez în DECA, II. p. 1523; T. B5hm.

Malchion, Presbyter, în LACL, p. 419, cu

bibliografie.

Mambre Vercanol sau Verzanol

Mambre Vercanol sau Verzanol. cite în

Biserica armean. Potrivit tradiiei ar-

mene, Mambre a fost fratele Iui Moise*

de Khorene i membru al primului grup

de traductori din greac în armean,

educai în acest scop la Constantinopol.

Dup unele preri, el ar fi trit în sec. VII

(Inglisian). Ii este atribuit o istorie,

acum pierdut, i câteva omilii. Sub nu-

mele lui au fost deja publicate trei omilii,

dou omilii Ia învierea lui Lazr i una

la Intrarea tui lisus in Ierusalim. Exist

înc incertitudine cu privire la autorul

omiliilor care îi sunt atribuite.

PP Mechitaristae, Korîitn magistri, M. alio-

rumque opera, V, 1833; omiliile: V, 1894;

Bardenhewer. V, p. 208-209; S. Weber.

Ausgewâhlte Schriffen der armenischen

Kirchenvâter, II. MUnchen. 1927, p. 1-27;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 352; S.J. Voicu,

Mambre Vercanol, în DECA, II, p. 1524, cu

menionarea ediiilor în armean; P. Bruns.

Mambre Verzanol, în LACL, p. 419.

Mamertus, Claudianus Ecdicius

vezi Claudianus Mamertus

Mana

Mana (sec. V), episcop i traductor.

Prima parte a activitii sale se leag de

Edessa. Aici traduce în siriac o parte din

operele lui Diodor* din Tars i Teodor*

de Mopsuestia. Dup informaiile date de

Simeon* Beth Arscham, a fost alungat

din ora, împreun cu nestorienii colii

persane, dup moartea lui Ibas în anul

457. Se retrage în Persia, unde este numit

episcop de Rewardaschir. Dup stabilirea

lui în Persia, se pare c a tradus în

pahlavi o parte din lucrrile pe care le

tradusese în siriac.
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J.-B. Chabot, Synodicon orientale. Paris,

1902, p. 200, nota 4; Adda Scher, în Revue de

rorietu chrâtîen, 1906. p. 7; Chabot, p. 51-

52;Duval, p. 345-346.

Mandeism

Mandeism, grupare religioas de sor-

ginte gnostic ce numr astzi în jur de

40.000 de credincioi, organizai în câte-

va comuniti de pe malul Tigrului i
Eufratului, în Irak i Iran, numii de ve-

cinii lor arabi saubbe, baptiti. Elemen-

tele definitorii ale religiei mandeene sunt

botezul i liturghia morilor sau a sufle-

telor. Botezul, oficiat în flecare duminic
în ap curgtoare, apa vie. const în

tripla imersiune în ap, absorbia a trei

înghiituri de ap, aezarea pe cap a unei

coroane de mirt, ungerea cu ulei. punerea

mâinilor i împrtirea catehumenului

cu pâine i ap. Acest botez semnific

intrarea calehumenului, prin imersiunea

în ' Iordan\ în contact cu Lumea Lumi-

nilor i participarea la mântuire i, pe de

alt parte, obinerea purificrii interioare

i exterioare. Liturghia morilor sau, mai

bine spus, liturghia sufletelor, reprezint

ceremonia principal în mandeism; ea

constituie masiqta, înlarea sufletului

ctre Lumea Luminilor. Fora necesar

pentru ascensiune este dat prin acest

ceremonial, fora magic a cuvântului

joac rolul esenial.

Literatura mandeean este dezinteresat

complet de aceast lume. fcând aproape

imposibil tratarea începutului. Man-

deenii se consider membrii unei religii

primitive fondate de Lumea Luminilor.

Totui, câteva indicii ne furnizeaz o

încercare de rspuns Ia aceast întrebare.

In câteva texte, este menionat o tradiie

mitico-geografic care vorbete de o per-

secuie a comunitii (360 de discipoli)

din Ierusalim de ctre evrei, condui de

Adonai i Ruha. Ierusalimul este men-

ionat ca fiind situat pe Eufrat. loan Bote-

ztorul este deseori menionat în textele

mandeene, fiind considerat profetul

religiei, El este prezentat ca adversar al

lui Hristos. Mandeenii se considerau dis-

cipolii lui loan Boteztorul. îns nu

poate 11 probat faptul c mandeenii

posed o tradiie începând cu acea epoc;
ei preiau vechi legende, provenite din

cercuri cretine eretice, în care este men-

ionat antagonismul dintre Iisus i loan.

Se poate vorbi de o apropiere de cretin-

tatea palestinian-sirian, îns literatura

mandeean nu ne furnizeaz date privind

un posibil stadiu cretin al sectei, iar pe

de alt parte, ostilitatea fa de cretinism

este foarte pronunat.

Bazându-ne pe numeroase elemente de

vocabular i pe tradiie, este foarte clar c
originea evreiasc a sectei nu poate fi

dezminit, în ciuda unei vii polemici

antievreieti, Moise reprezint profetul

spiritului Ru, Ruha, iar Adonai este un

zeu fals.

Concepia mandeean asupra lumii este

impregnat de dualismul gnostic. O lume

a tenebrelor i o lume a Luminilor. Re-

gatul Luminii este condus de un Dum-
nezeu necunoscut, care poart nume di-

ferite. Viaa, Domnul Grandorii sau

Regele Luminii. El este înconjurat de un

numr infinit de fiine ale luminii care

poart numele de uthra (bogie) i care

locuiesc în numeroase lumi ale luminii

(alm). Aceast lume a spiritelor este

nscut de Fiina Suprem. Emanaiile

succesive generate sunt denumite a
doua, a treia^apatra Via, îns poart i
nume de persoane: Yosamin. Abathur

sau Ptahir.

Regatul tenebrelor este construit în

acelai mod ca i Lumea Luminilor, îns
el se compune la origine din Haos sau

apa tenebroas, care exist de la începu-
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turile Timpului. Apariia ei este explicat

în moduri diferite. Dup unii. Regele

Tenebrelor a aprut din apa neagr (auto-

genez); pentru alii. Domnul Tenebrelor

(Uriaul, Demonul, Dragonul) este pro-

dus de Ruha. Spiritul deczut, adversarul

Luminii. Domnul Tenebrelor a creat

lumile sale proprii, populate cu creaturi

demonice de tot felul.

Ptahir, demiurgul, dup ce creeaz lumea

terestr, îi încoroneaz creaia cu Adam,
primul om. care conine un element din

Regatul Luminii, sufletul, sau Adam
interior -Adam Kasia. Mântuirea oame-

nilor care triesc în lumea terestr vine

prin mat/da dHaiye - gnoza vieii, ima-

ginea vieii. Ceea ce caracterizeaz gnoza

mandcean este strânsa relaie între

tehnica cultural i ideile gnostice. Nu
este suficient tiina. Observarea ritua-

lurilor religioase, în particular botezul i
liturghia sufletelor, sunt condiii indis-

pensabile pentru înviere.

In esen, viaa ritualic mandaic este

mult mai important decât structura

mitologic. Cele doua rânduieli princi-

pale sunt masbata sau botezul, o splare

ritual în apele vii, adic ap curgtoare,

repetat deseori, i masu/ta* o ceremonie

pentru cei mori, care angajeaz i o ma-

s ritual. Structura doctrinar mandaic

cuprinde, deci, pe lâng elemente evreieti,

cretine i gnostice, unele de sorginte ira-

nian i babilonian, esute într-o sintez

nonfilosofic, având ca temei dualismul

contrastant: lumina i întunericul, lumea

spiritelor i pmântul. Fiina Suprem,

Marea Via sau Domnul i Duhul Sfânt

rn, sufletul uman i trupul. Mântuirea

este vizualizat ca o ascensiune a sufle-

tului spre trâmul luminii, realizat cu

ajutorul cunoaterii, vieii morale i prac-

ticarea cultului. Personajul mântuitor

este Hibil-Ziwa.

Sursele documentare (în Ib. aram aic ori-

ental) sunt de natur pur religioas i
cuprind texte cultice (liturghii i imnuri),

comentarii, legende, opuscule teologico-

mitologice, teorii filosofice de origine

clerical, texte magice. Reunirea nume-
roaselor scrieri i compilaii vechi sub

form de 'cri' a fost realizat dup
irumperea islamului (sec. VU-VIII) în

teritoriul dintre fluviile Tigru i Eufrat.

Dintre aceste cri amintim: Ginza

(Tezaurul), care mai este numit i
Marea Carte, iar în Europa, Cartea lui

Adam, este compilaia cea mai importan-

t i cuprinde Ginza de dreapta i Ginza

de stânga. Prima conine 18 opuscule al

cror coninut este consacrat în întregime

mitologiei i cosmologiei, iar cea de a

doua trateaz despre suflet i ascensiunea

acestuia ctre Regatul Luminii, de aceea

este numit i Cartea Sufletului.

Cartea lui Ioan sau Crile Regilor (ale

îngerilor, drashe dmalke) este o culegere

disparat de 37 de texte cu un coninut în

întregime mitologic, dintre care un opus-

cul despre loan Boteztorul i unul refe-

ritor la sosirea unui trimis celest la Ie-

rusalim. Cartea de rugciuni sau Qolasta

conine im ne, cântri, rugciuni însoite

de instruciuni indispensabile, în particu-

lar pentru botez i pentru ritualul înmor-

mântrii trupului i al eliberrii sufletu-

lui.

Cât privete prezena în istorie, este cert

c aceast grupare religioas a existat în

sec. IV i V d. Hr., cu toate c unii

cercettori merg mai departe i plaseaz

începuturile ei în perioada pre-cretin

sau în cea cretin primar. Dei la în-

ceput s-a considerat c a aprut în Me-

sopotamia sau Iran, ultimele cercetri

vorbesc despre Palestina sau Siria ca loc

de origine. (F.F.)

M. Lidzbarski, Ginza Der Schatz oder das

Grosse Buch der Mander, Gttttingen, 1925;
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Das Johannesbuch der Mandei\ 2 voi.,

Giessen. 1915; W. Brandt, Die Mandâer, ihre

Religion imd ihre Geschiclue, Amsterdam,

1915; L. Toride Iii, // mandeismo e le origini

cristiane, Roma, 1928; E. S. Drower, The

Canonica! Prayerbook of the Mandaeans,
Leidcn. 1959; idem, The Thousand and
Twelve Questions, Berlin. 1960; E.S. Drower,

The Mandeans of Iraq and Iran, Oxford.

1937. retip. 1962: Idem. The Secret Adam,
Oxford. 1960: K. Rudolph. Die Mandâer 2

voi.. G&tingen, 1960-1961; E.S. Drower-R.

Macuch, A Mandate Dicionar); Oxford,

1963; G. Sfameni Gasparro, Mandeisme,

mandeen, în DECA, II, p. 1524-1525.

Mani

Mani (216-276), Manikliaios, Mani-
chaeus (în siriac Mani hayyâ, Mani cel

Viu). Viaa lui Mani constituie motiv de
controverse între tradiia vestic i cea

oriental. Sursa cea mai important de

informaii pentru tradiia vestic o
reprezint Acta Arche/ai (Archelaus,

episcop de Kashkar), iar pentru tradiia

oriental hagiografîile arabe, armene i
persane. Mani s-a nscut la 14 aprilie 216

în Babilonia. într-un loc apropiat de

Seleucia-Ktesiphon. Dup tatl su, Patik

(Pattikios, Patrik), originar din Hamadân
(Ecbatana). Mani aparinea familiei prin-

ciare care domnea în acea perioad, din

dinastia Arsacizilor. Mama sa, Maryam.
provenea i ea dintr-o familie princiar,

Kamsarakam. Potrivit tradiiei, tatl su,
Patik. a auzit vreme de trei zile Ia rând o

voce care îi poruncea s nu mnânce
came, s nu bea vin i s se in deoparte

de orice femeie. Tulburat, el s-a afiliat

unei secte gnostice a botezului, elkha-

saiii. La vârsta de patru ani. Mani este

luat de tatl su în comunitatea elkha-

sait (baptizant) în care erau interzise

consumul de carne, de vin i relaiile cu

femeile. Aceasta era o comunitate iudeo-

cretm (fondat în jurul anului 100 de
ctre profetul Elkhasai* în urma unei

viziuni) care combina tradiia i pre-

scripiile evreieti cu diverse învturi
cretine. Educaia sa cuprinde studii de
greac, muzic, matematic, geografie,

pictur i Sfintele Scripturi. Treptat, re-

laiile lui cu coreligionarii din secta

elkhasait se înrutesc, el fiind considerat

un inovator în materie de religie. Ruptura

este accelerat de dou evenimente; în

228 (la vârsta de doisprezece ani) are o

revelaie, în care îngerul at-Tawm (Gea-

mnul), îi face cunoscut alter ego-ul

ceresc, i îi cere s plece din comunitate,

i în 240 proclam propria doctrin, la

câteva zile dup întronizarea celor doi

regeni Ardashir i Shapur I (din dinastia

sassanid). Aceast a doua revelaie mar-

cheaz solemn apariia noii religii

(Fihrist, ed. Fliigel, p. 328): Mani, în care

Duhul Sfânt i tiina total sunt întru-

pate, este confirmat ca Paraclet, Apostol

al Luminii, Iluminatorul suprem trimis

de Dumnezeu i anunat de Hristos. Acu-
zat de superiorii i preoii comunitii c
deviaz de la Lege i c dorete s ele-

nizeze învtura, este exclus din comu-
nitate, i pleac însoit de tatl su i de

doi prieteni fideli. Pentru el, aceast sec-

t baptismal a elkhasaiilor nu era decât

o fals religie, inspirat de Spiritul Min-

ciunii.

Mani îi începe activitatea misionar în

Ktesiphon, de unde pleac pentru a între-

prinde un prim voiaj misionar, în nord -

vestul Indiei, în Turân i Mukrân (actua-

lul Belucistan, cf. Kephalaia. 24-27),

unde are contacte cu spiritualitatea bud-

dhist, care îi va influena concepiile

religioase. El revine în Babilonia, pe

mare, dup doi ani, în 242, la moartea lui

Ardashir i începerea domniei lui Shâpur

L Dup trei întrevederi cu Regele Re-

gilor, lui Mani i se acord permisiunea de
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a practica religia sa în provinciile Im-

periului iranian, sub protecia auto-

ritilor locale, permisiune întrit prin

scrisori regale, dup cum menioneaz
Mani în Kephalaia I, 3 1 -34, lucru confir-

mat i de filosoful Alexandru de Lyco-

polis (Contra Manichueum 4, 20). Se

pare c inclusiv împratul era atras de

aceast doctrin, mai ales c muli mem-
bri ai familiei sale se aflau între adepii

lui Mani, printre care i fraii si Peroz i
Mihrsâh, în ciuda faptului c religia ofi-

cial a Imperiului persan era mazdeis-

mul. Mani face parte din suita împratu-

lui persan în una dintre campaniile sale

împotriva împratului Romei, Valerian,

care este luat prizonier în urma luptei de

lâng Edessa. în timpul domniei lui

Shâpur I. Mani îi propag intens religia,

el predicând Vestea Bun în provinciile

imperiului, Persidia (sud-vest), Partliia

(centru), Adiabena i în Beth'Arbâye,

zona de frontier spre Asia Mic i
Armenia. De asemenea, el trimite mi-

sionari atât în ar cât i în exterior, în

vest pân în Egipt, iar în est pân în

China i India. Dup moartea lui Shapur

I i scurta domnie a fiului acestuia, Hor-

mizd I (c.270-c.274) ? situaia se schimb

total. Prin urcarea pe tron a celuilalt fiu al

lui Shâpur, Bahrâm I, atitudinea fa de o

religie tolerat i semioficial se schim-

b. Sacerdoii magi (preoii zoroastrieni),

care erau constituii într-o cast ie-

rarhizat i privilegiat, exercitau o influ-

en considerabil asupra puterii politice,

iar demersurile novatoare ale lui Mani nu

erau bine privite, întrucât le afecta intere-

sele. Misiunile sale au stârnit o reacie

ostil din partea reprezentanilor orto-

doxiei mazdeene, grupai în jurul Iui

Kirder - Kartir (care era un hirpat, doctor

al Legii), persecutor fanatic al ereziilor i

al religiilor strine (cretinism i bud-

dhism) i care deinea titlul suprem de

Mare Mobad. Mani este oprit din ultimul

su demers misionar în Babilonia i este

adus în faa împratului la Gun-

deshâhpuhr. Este acuzat de crim îm-

potriva religiei oficiale, condamnat i
trimis la închisoare. Legat cu câte trei

lanuri grele de mâini, picioare i gât,

moare dup douzeci i ase de zile de

carcer grea. Ia vârsta de aizeci de ani.

Corpul mutilat este tiat în buci, iar

capul este expus pe una din porile ora-

ului. Dup alte variante, cadavrul lui

Mani sau trupul lui înc viu, a fost tiat

în dou i jupuit cu ajutorul unor trestii.

i asupra datei morii sale exist multe

discuii, o dat cert nefiind stabilit,

cercettorii oscilând între 274 i 277.

Persecuiile care au urmat morii lui

Mani, destabilizeaz pentru un timp Bi-

serica maniheean, perioadele de tole-

ran alterneaz cu perioade de perse-

cuii, în care sunt ucii succesori ai lui

Mani la conducerea bisericii, totui ea nu

a încetat s se dezvolte în decursul se-

colelor, propagându-se în vest pân în

Peninsula Iberic i în est pân în China,

în scrierile sale. Mani folosete siriaca,

dialectul edessenian (limba literara dez-

voltat în Edessa i folosit în Babilonia,

inclusiv în mediile religioase) sau ara-

maica oriental, cu o singur excepie,

tratatul Shbuhragn, pe care 1-a prezen-

tat marelui rege Shâpur la prima întâl-

nire pe care au avut-o, i care este s;cris în

persana medie. Tratatul care prezint

doctrina maniheist i biografia lui Mani,

Apostolul Luminii, este scris în persan

din respect pentru împrat, dar i pentru

a-i face cunoscut doctrina în mediile

politice i religioase ale capitalei Im-

periului sassanid. Tratatele sale în siriac

încep cu Evanghelia Vieii sau Marea

Evanghelie, din prologul creia au fost

gsite câteva fragmente în textele de la

Turfan, M 17 i M 172. Textul integral al
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prologului s-a pstrat în greac, în

codexul Oxyrhynclios. O alt carte este

Tezaurul Vieii, titlul este o reminiscen

a crii mandeene Ghiza (Tezaurul).

Meniuni despre aceast carte gsim la

Al-Bimni, India, 2-9. la Augustin, De
Natura Bont, 44. i la Euodius, De Fide

Contra ManicK, 14-16. Aceste pasaje

descriu seducerea arhonilor, elemente de

psihologie i antropologie maniheean,

inclusiv o interpretare a omului ca micro-

cosmos. A patra caile a canonului este

Pragmateia, posibil im tratai de etic,

întrucât au rmas doar câteva fragmente.

Cartea Misteriilor coninea optsprezece

capitole i era un tratat îndreptat împotri-

va succesorilor lui Bardesane*, ea este

menionat în primul capitol din Fihrist,

ed. FlîigeL p. 336. Tot la Turfan au fost

descoperite fragmente din Cartea Uria-

ilor. Aceast scriere, care trateaz mitul

cderii îngerilor, pornete de la dou per-

sonaje ale mitologiei iraniene, Sain i
Narimân, doi dragon i ucigai, a cror

poveste este combinat cu cea a cderii

îngerilor din Prima Carte a lui Enock
Scrisorile lui Mani încheie canonul ma-

niheean. începutul lor copiaz epistolele

paul ine* a cror contrapondere deliberat

sunt, Mani, apostol al lui lisus Hristos, i
Kustaios, apostol i ceilali frai care sunt

cu mine ctre Sisinnios (discipol i
urma al lui Mani la conducerea Bise-

ricii). Scrisorile care ne-au rmas sunt în

limba copt i trateaz problemele mi-

sionarismului i ale organizrii comu-

nitilor. Din literatura necanonic men-

ionm tratatul Kephalaia, care ni s-a

transmis în copt i greac, i care

cuprinde doctrina lui Mani sub forma

unui dialog cu discipolii; cu siguran
este lucrarea unui epigon. Augustin ci-

teaz de mai multe ori o alt lucrare,

Epistula Fundament!, iar scriitorii musul-

mani amintesc de Cartea Conduitei sau

Bunei Purtri, Precepte pentru Auditori

i Alei, Soarele Certitudinii i ai Fun-

damentului, lucrri obscure i enigma-

tice. (F.F)

E. Chavans-P. Pellio, Un trite manicheen

retrouve en Chine, JS 18. 191 1, p. 499-617;

H.J . Polotsky, ManichtiLsche Homilien,

Stuttgart. 1934; C. Schmidt-H.J. Polotsky.

Kephalaia. Stuttgart, 1935-1940 (prima

parte); A. BOhlig, Stuttgart - Berlin, 1966 (a

doua parle)\ M. Boyce, The Manichaean

Hymn Cycles in Parthian, Oxford, 1954;

idem, A Catâlogue of the Iranian Ma-
nuscripte in Manichaean Script în the Gennan

Turfan Collectic-n, Berlin, 1960; idem, A
Reader in Manichaean Middle Persian and

Parthian, Leiden-Teheran-Liege, 1975; F.

Decret, Mani et la tradition manichâenne.

Paris. 1974; J.W. Ernst. Die Erzhlung von

Sterben des Mani aits dem Kopiischen Uber-

tragen und rekonstruiert r Basel, 1941; G.T.

Stokes, Manes, Smilh-Wace, III, p. 792-795;

A.V.W. Jackson, The Personality of Mani,

the Founder of Manichaeism. în JAOS, 58,

1938, p. 235-240; H.C. Puech, Le Mani-

cheisme, son fondateur, sa doctrine, Paris,

1945; O. Klima, Manis Zeii und Leben.

Praga. 1962; LJ.R. Ort, Mani A Religio-

Historica/ Description of his Personalityt

Leiden, 1967; H.C. Puech, Sur le mani-

chiiime, Paris, 1979; M. Tardieu, Le mani-

cheisme, Paris, 1981; K. Rudolph, Gnosis

und spatuntike Religionsgeschichte, NHS 42.

Leiden, 1996, p. 655-685; C. Riggi. Mani-

Manicheisme. în DECA, II, p. 1525-1527, cu

bibliografie recent. Vezi i bibliografia la

manIheism.

Maniheism

Maniheism, sistem religios întemeiat de

Mani. Intenia lui Mani a fost de a crea o

Biseric universal, capabil de a se sub-

stitui celor anterioare, de a prelua pri
importante din doctrinele acestora i de a

fi mesagerul învturilor lui Zoroastriu

Buddha i, bineîneles, lisus. Mani afir-
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ma: „Scripturile, Inelepciunile, Apo-

calipsele. parabolele i psalmii Biseri-

cilor anterioare sunt toate reunite în

Biserica mea ca înelepciune pe care eu

v-o revelez. Aa cum un fluviu se unete

cu altul ca s formeze un curent puternic.

Ia fel s-au adugat vechile cârti Scrip-

turilor mele; i ele au format o mare

înelepciune, aa cum nu a existat în tim-

pul generaiilor precedentei Declaraia

este suficient pentru a observa carac-

terul sincretic al acestei religii i de a o

reduce la o combinaie de texte împru-

mutate i amalgamate între ele, mai mult

sau mai puin coerent. în adolescena sa.

dar i mai târziu, profetul babilonian a

fost influenat de idei cretine i iudeo-

cretine, indiene, iraniene i nu poate fi

contestai faptul c pentru a-i compune

scrierile i a-i elabora doctrina a împru-

mutat din surse heterogene, inspirându-sc

din cretinism i mazdeism sau zurva-

nism, de asemenea din buddhism i man-

deism, i chiar din tradiiile i apocrifele

iudaice în variantele aramaice. în mediul

baptismal în care i-a început activitatea.

Mani a fost influenat de idei gnostice, el

fiind atras de doctrinele lui Marcion* i

Bardesane*, preluând unele idei, dar i
criticând altele, „tiu înv (predic) c
exist dou principii. Dumnezeu i
Materia. Materiei ii atribuim tot ceea este

ru, iar lui Dumnezeu, toat puterea be-

nefic în sine", spune Faustus în Augus-

tin*. Contra Faustwn. XI, I. Cunoscând

i dualismul iranian (Ahura Mazd sau

Binele i Angra Mainyu sau Râul), Mani

promoveaz un dualism radical, diferit

de al gnozelor precedente. Conform mi-

tului cosmogonic- în Timpul Anterior

(Primordial) exista o dualitate radical i
intact între dou Naturi sau Substane

sau Rdcini: Lumina i Obscuritatea,

Binele i Rul, Dumnezeu i Materia.

Fiecare purta numele de Prin, fiind

nenscut i etern, amândoi având aceeai

putere, neavând nimic în comun, fiind

opui în toate. Rul nu poate fi negat, el

exist în sine fiind etern, nici nu este

redus, nici nu deriv, nici nu depinde de

Bine. Câteva texte consider c Lumina

este superioar Obscuritii, îns numai

prin calitile intrinseci ale acesteia,

buntate, frumusee i inteligen, care se

opun rutii, urâeniei i prostiei Mate-

riei. Ins aceast superioritate intrinsec

nu implic nici o inegalitate între cele

dou substane. Sub aspectul spaial itii,

cei doi Prini sunt concepui ca dou Re-

giuni care sunt separate printr-o grani
(limit, Horos) mai mult sau mai puin

ideal i simetric antitetice: Regiunea Bi-

nelui la nord, Regiunea Rului la sud.

Unul este Tatl Grandorii, Dumnezeul

Adevrului, Tatl Lumini/or sau Zarvdn,

asimilat cu Dumnezeu Tatl cretin sau

cu Zurvcm, zeitatea iranian, cellalt este

Prinul Tenebrelor, asimilat cu Diavolul

cretin sau cu Ahriman din mazdeism.

Fiecare din cele dou Regate este format

din cinci elemente, care în diverse versi-

uni ale mitului dau natere la cinci

Arbori luminoi sau tenebroi. Inteli-

gena. Gândirea, Reflecia, Intenia sau

Voina i Raionamentul i care sunt lo-

cuine sau membre ale Tatlui Grandorii

i înconjoar Pmântul Luminii în care

se afl Tatl, i respectiv Ceaa, Focul

devastator. Vântul distructiv. Apa tulbure

i Tenebrele, ce constituie cinci lumi su-

prapuse conduse de cinci regi care au

form de demon, leu, vultur, pete i
dragon. Fiecare din cele dou regiuni

sunt extrem de populate cu eoni, zeiti i

îngeri în numr infinit i, respectiv, fiine

infernale, demoni, patrupede, psri,

peti i reptile. Opoziia dintre cei doi

prini este dinamic, ei sunt în perma-

nent expansiune, îns limitându-se reci-

proc. Datorit expansiunii Rului se pro-
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duce drama cosmologic care inaugu-

reaz Timpul Mijlociu, se produce rup-

tura primitiv i amestecul celor dou
substane. Materia este în fond Concu-

piscena, dorina i plcerea nestvilite

de a cuceri regatul luminii. în aprarea

sa. Tatl Gratulrii produce o prim
Form. Mama Viefii. care la rândul ei

creeaz Primul Nâscul sau Omul Primor-

dial, cu cinci F\\, Aerul, Vântul, Lumina,

Apa i Focul (cinci straturi de lumin,

armura Omului Primordial, zainâ, care

formeaz de fapt sufletul su); cei cinci

fii sunt înfrâni i devorai de Tenebre.

Aceast înfrângere, care constituie prin-

cipiul Amestecului (ir. gumeisn), st Ia

originea Mântuirii. înghiirea unei pri
de lumin prin înfrângerea Omului Pri-

mordial, i amestecul între Lumin i
Întuneric, este un sacrificiu voluntar al

Divinitii pentru a salva Regatul Lu-

minii prin rgazul oferit i pentru a

pregti înfrângerea Tenebrelor. Sufletul

divin este o otrav pentru Materie. Omul
Primordial revine la contiin i adre-

seaz o rugciune Tatlui Grandorii

(Theodor* bar Konai). Chemarea i
Rspunsul se ataeaz unul de altul i se

îndreapt ctre Mama Viefii i Spiritul

cel Viu. i Spiritul cel Viu (creat de Ta-

tl) investete Chemarea, iar Mânut Vieii,

Rspunsul (fiul ei prea iubit) cu mân-

tuirea, i Cei doi coboar în Regiunea

Tenebrelor, unde sunt Omul Primordial

i Fiii si. Chemarea i Rspunsul se în-

carneaz în dou personaje, care devin

dou zeiti ale panteonului maniheean.

in acesl episod. Omul Primordial apare

ca o fiin salvat, ca eternul prim salvat.

Mântuirea sa este în primul rând o

trezire a contiinei, anulat momentan

de uitare i ignoran. Aceast resurecie

spiritual este datorat Nous-ului, ele-

mentul salvator coninut în armura

Omului Primordial, în psykhe. Dobo-

rându-i pe arhonii demonici. Spiritul cel

Viu furete din pieile lor bolile ceru-

rilor, din oasele lor munii, din carnea i
din excrementele lor pmântul. EI înfp-

tuiete o prim eliberare a Luminii, t-

când Soarele, Luna i stelele, nuclee care

nu fuseser afectate de tot de amestecul

cu întuneric ui In sfârit. Tatl proce-

deaz la o ultim evocare i proiecteaz

prin emanaie un al Treilea Trimis (Na-

risah. Mithra), printe a dousprezece

Fecioare ale Luminii, Regalitatea, îne-

lepciunea. Victoria, Persuasiunea, Puri-

(ateu. Adevrul, Credina, Perseverena,

Dreptatea, Buntatea, Justiia, Lumina,

i care corespund semnelor zodiacale.

Acesta organizeaz Cosmosul ca un fel

de fântân de captat i în cele de urm de

eliberat particulele de Lumin închise în

Regiunea Tenebrelor In urma luptelor

dintre cel de-al Treilea Trimis i Materie.

însoite de tactici diverse, aceasta dui

urm îi zmislete pe Adam i Eva, pen-

tru a proteja particulele de lumin înglo-

bate în Materie. Aclam. în care se afl cea

mai mare cantitate de lumin, devine,

împreun cu toi urmaii lui, obiectul

principal al rscumprrii. Scenariul

eshatologic se repet: aa cum Omul
Primordial a fost mântuit de Spiritul cel

Viu. Adam, lipsii de tiin, este trezit de

Mântuitorul Fiul lui Dumnezeu, Nous,

identificat cu Ohrmazd, care vine s-i
salveze în Adam propriul su suflet, rt-
cit i înlnuit de Întuneric. Ca i în alte

sisteme gnostice, eliberarea comport

trei stadii: trezirea, revelarea tiinei sal-

vatoare i ananmesis-i\U Adam s-a privit

pe ci însui i a tiut cine este (Theodor

bar Konai, fragment din Turfan S9).

Scenariul soteriologic a devenit model

pentru orice rscumprare prin gnoza

prezent i viitoare. Pân Ia sfâritul lu-

mii, o parte din Lumin, adic sufletul

divin, se va strdui s se trezeasc i, în
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cele din urin, s elibereze cealalt parte,

întemniat in lume, în trupul oamenilor

i al animalelor i în toate speciile vege-

tale. Dupâ cum spunea maniheeanul

Faustus, lisus. Viaa i Mântuirea oame-

nilor, se afl în orice lemn (August in.

Contra Faustwn, XX, 2). Continuarea

lumii prelungete crucificarea i agonia

lui lisus cel din istorie, Jesus Patihilis.

Rscumprarea final este întârziat de

toi aceia care nu urmeaz calea artat

de Mani. adic nu evit procreaia. In

descrierea celui de-al Treilea Timp, al

eshafon- u Iu i, Man i folosete imageria

apocaliptic familiar în toat Asia

Occidental i în lumea elenistic. Ulti-

mele Zile debuteaz cu Marele Rzboi,

perioad de încercri pentru Biserica

maniheean, care precede Judecata din

Urm. In faa Tribunalului lui lisus

(b^ma), instalat în centrul universului,

sunt judecai cei pctoi, aliai la stânga

acestuia. Fiinele salvate, aleii, asist la

Judecat sub form de îngeri, încon-

jurându-L pe lisus, iarcatehumenii se afl

Ia dreapta Judectorului. Dup o scurt

domnie, Hristos, aleii i toate personifi-

crile Binelui se vor ridica la Cer. Lumea,

aprins i purificat de un incendiu de

1468 de ani. va fi nimicit. Ultimele par-

ticule de Lumin se vor aduna laolalt

într-o Statuie, care se va înla la Cer;

conform unor coli maniheene. nu toate

particulele Luminii vor fi mântuite, un

numr de suflete vor rmâne venic pri-

zonierele Materiei, Materia, cu toate per-

sonificrile, demonii i victimele sale,

cei damnai, va fi întemniat într-o sfer

(bolos) i azvârlit în adâncul unei gropi

uriae, pecetluit de o stânc. Lupta din-

tre Bine i Ru ia sfârit cu triumful

Luminii, separarea celor dou Substane

este definitiv, cci întunericul nu va

mai putea niciodat s invadeze Regatul

luminii

Influena buddhismului este evident în

organizarea Bisericii maniheene. Fiecare

comunitate era împrit în dou, o parte

mai numeroas, a auditorilor sau catehu-

menilor, subordonat unei pani mai

restrânse, a aleilor. Aleii posed grioza,

i ei încarneaz Biserica spiritual,

Ekklesia pnewnatike, cea a Alegerii,

aud i tori i sunt credincioii, aflai pe

diverse trepte de instruire pe calea Per-

feciunii, i alctuiesc Biserica psihic,

Ekktesia psykhike, cea a Vocaiei. Ale-

gerea i Vocaia corespund celor dou
aspecte distincte i ierarhizate, îns soli-

dare, ale uneia i aceleiai Biserici.

Structura Bisericii maniheene este ase-

mntoare celor harismatice din zilele

noastre, pe de o parte iniiaii, iar pe de

alt parte, neofiii, novicii, a cror for-

mare este incomplet i care erau subor-

donai primilor. Pe lâng aceast împr-
ire, exista i o alta, instituional, cu o

ierarhie ealonat pe cinci trepte:

maetrii (al cror numr era limitat la

12), episcopii (care mai erau numii i
supraveghetori, servitori, diaconi, în

numr de 72), preoii (în numr de 360),

aleii i calehumenii. Primele patrii

trepte se suprapuneau cu clasa aleilor.

Biserica era condus de un ef suprem,

resânâ, princeps magistrorwn sau ctrkhe-

gos. Maniheismul era constituit ca un

corp ecleziastic extrem de centralizat i
ierarhizat intenia lui Mani era de a avea

o Biseric puternic i care s reziste în

timp prin aceast bun organizare. Asu-

pra existenei templelor sau mnstirilor

în cultul maniheean, prerile sunt îm-

prite, îns este sigur c nu acceptau

reprezentri bi- i tridimensionale. Ei

srbtoreau ca zi de odihn duminica,

respectau srbtoarea Patelui, fr a fi

în tradiia lor, marea lor srbtoare fiind

în martie, când comemorau moartea lui

Mani (Berna, precedat de un post de
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treizeci de zile). Botezul era la vârsta

prunciei, celebrau euharistia, îns înlo-

cuiau vinul cu ap. Rugciunea era un act

obligatoriu, reglementat strict, aleii pro-

nunau zilnic apte rugciuni, iar catehu-

me/iii patru.

Maniheismul a supravieuit multor

micri sectare, atât în plan religios, dar

i în cel al limbajului. Dup moartea lui

Mani, maniheismul s-a dezvoltat rapid în

vest, în ciuda persecuiilor, având adepi

în Capadocia i în sudul Armeniei.

Maniheismul s-a infiltrat datorit misiu-

nilor organizate în partea roman a

Mesopotamiei, în Siria, în Thebaida i în

nordul Arabiei. în lumea bizantin, epite-

tul maniheism, golit de sensul primar al

termenului, desemna toate micrile sus-

pecie de heterodoxie. In spaiul latin,

Auguslin folosete acest termen în De
haevesihus, pentru a desemna toate

micrile dualiste. Diocleian d un edict

în 297, adresat lui Iulian, proconsul în

Africa, din cauza progreselor realizate de

erezie în nordul Africii (de la mnstirile

din Egipt i pân în Carlagina), prin care

le erau confiscate toate bunurile ereti-

cilor, iar ei erau condamnai la moarte.

Maniheismul este pus în legtur cu

micarea priscilianist din peninsula

Iberic, din sec. IV i care duce la con-

damnarea la moarte a lui Priscillian i a

patru adepi. Msurile energice luate de

papa Leon cel Mare, începând cu 445. i
edictele promulgate de împraii Justin i
Justinian, puse în aplicare de autoritile

civile i ecleziastice, duc la dispariia

micrii în Imperiu. In est maniheismul

influeneaz micarea mazdakit în Iran.

ce are un moment de graie în jurul anu-

lui 500, dar care este înecat în sânge în

52 L Este vorba de un maniheism refor-

mat de ctre Mazdak, dou secole dup
moartea lui Mani, t din care poate fi

reinut teoria comunista, a împririi bu-

nurilor i femeilor i a restabilirii egali-

tii primitive. în perioada califilor

omayyazî. în Iran, maniheismul cunoate
o perioad de linite i de înflorire, îns
începând cu 775, o dat cu dinastia

Abbassid, adepii maniheismului sunt

obligai sâ se retrag în Khorasan.

Expansiunea lor continu în est spre

Extremul Orient, în sec. VII i VIII, în

Asia Central i China, unde vor cu-

noaste un extraordinar succes. In Im-

periul uigur, fondat dup 745, i care se

întindea între fluviile II i Galben, mani-

heismul devine religie oficial în 763.

Din aceast cauz i împratul Chinei

acord, în 768 i 771, autorizaii de sta-

bilire a templelor maniheiste în China,

îns influena lor este scurt, dispariia

imperiului uigur în 840 ducând la dis-

persia comunitilor maniheene înspre

estul Chinei i în Turkestanul chinez.

Invazia mongolilor Iui Gengis Khan i
edictele din timpul dinastiei Ming (1370)

duc la dispariia acestora, meninându-se

doar în mici grupuri în zona fluviului

Yangt/e inferior. Maniheismul a exerci-

tat influene i asupra islamului, în spe-

cial asupra gruprilor heterodoxe, ex.

zanâdiqa. In vocabularul musulman,

adepii acestei micri desemnau pe liber

cugettori i pe eretici. Sectele paulicie-

nilor, bogomililori acatharilor (sec. IX-

XII), succesiv aprute în sud - estul Eu-

ropei i în zona mediteranean a Franei

i Italiei, sunt de filiaie manihcist,

micri neomaniheiste sau neocathare

subzistând în Languedoc pân în sec.

XIV i în Italia pân în sec. XV. Mani-

heismul este resuscitat de micrile teo-

sofice i în special de teoria anlroposo-

fic a lui Rudolf Steiner.

P. Alfaric. Les Ecritares manichennes, 2

voi.. Paris, 191 8-1 91 9; HJ. Polotsky i A.

Btthlig, Kephalaia I. Stuttgart, 1940; Mary

Boycc, A Cotaiogue of the Iranian Manu-
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scripls in Mimichaean Script in the German
Tur/an Callection. Berlin, 1960; idem, The

Manichaean Hvmn Cycles in Parihian.

Oxford, 1954$ idem, // Reader in Mani-

cluijon Wtddle-Persian and Parthian. Acta

Iranica, iu. 9, Teheran i Liege, 1975; G.T.

Stokes, Manicheum, Smilh-Wace. III, p.

795-801; F.K.. Burkitt, The Rdigton of the

Manichees, Cam bridge, '925: H.H. Schaeder.

Urfurm tind Fortbildungen des manichâi-

schen Systems, Leipzig, 1927; H.-J. Polotsky,

Ahris des manichischen Systems, Stuttgart.

1934; A.W. Williams. Resaarches in Mani-

chaeism, New York. 1932, H.C. Puech, Le

Mthjichersme. Paris. 1949: G. Widengren.

Mani urtd Manichdismus. Stuttgart, 1961

(rrad. în engl. London, 1965): E. de Stoop.

Essai sur la diffusion du manicheisme dans

l'Btnptre romain, Ghent, 1909: M. Guidi, La

Io/fa tro l'lslam e ii manicheismo. Roma.

1927: Giuseppe Messina, Cristianesimo,

huddhisDio, manicheismo nefTAsia antica.

Roma. 1947; S.N.C. Licu, The Religion of

Light: An Introduction to the History of

Maniehaeism in China. Hong Kong, 1979;

idem, Monicheistn ;n the Later Roman Em-

pire and Mediaeval China, Manchester, 1985

C. Bardy, în DTC, 9, 1927, col. 1841-1895;

I.P. Culianu, Gnoiele dualiste ale Occiden-

tului, Nemira, 1905, cu indicaii biblio-

grafice; A. Di Berardino, Liitemture mani-

cheenne, în DECA, II. p. 1527-1528, cu bi-

bliografie: G. RSwckamp, Mani (Exan-

gelium), în LACL, p. 419.

telismul. Expositio fidei a fost citat la

sinodul de la Constantinopol din 680.

Migne, PL 87, 1261-1265, Expositio, în

Migne. PL 87, 1265-1267; CPL 1170-1171;

BS, 8, 632; Mansi, XI, 203; T.W. Davids,

Mansuetus, în Smith-Wace, III. p. 801; F.

Savio, Gli anticM vescovi d'italia dalie

origini al 1300 descritti per regioni: La Lom-

hardia, I, Milano, Firenze, 1913, p. 284-286;

S. Zincone, Mansuetus de Miian. în DECA,

II, p. 1529.

Mappinius

Mappinius (sec. VI), episcop de Rheims

(în lat. Rhemensis), reprezentat la sino-

dul de la Orleans din 549 de arhidiaconul

su Protadius. De la el avem dou scri-

sori nedatate. Una este adresat lui

Niceta, episcop de Treves, în care îl in-

formeaz pe acesta c a absentat de la

sinodul local din Toul, inut în jurul anu-

lui 550, pe motiv c nu îi fuseser aduse

la cunotin temele ce urmau s fie

dezbtute. Scrisoarea aceasta este impor-

tant deoarece în ea gsim singura meni-

u ne referitoare la sinodul din Toul.

Cealalt scrisoare este un elogiu la

adresa lui Villcus, episcop de Metz.

Mansi IX, 138, 147; Migne, PL 68,43; idem,

71,1 165; T. W. Davids, Mappinus, în Smith-

Wace, III, p. 802.

Mansuetus

Mansuetus (m. 681). episcop de Milano

din anul 672, opozant al ereziei mono-

lelie. Pentru a combate aceast erezie, el

convoac un sinod local la Milano în

679. Sinodul adreseaz împratului Con-

stantin IV PogonaUil. reprezentat la

aceast adunare de Damian, episcop de

Pavia. o scrisoare sinodal, însoit de o

ExpositioJidei, în care este respins mono-

Mara de Amid

Mara de Amid, episcop de Amid, exilat

de ctre Justin (519), împreun cu Isidor,

episcop de Kennesrin, la Petra, în Arabia

(în prezent în Iordania). Cei doi episcopi

rmân aici timp de apte ani, pân dup
moartea lui Justin, când Teodora îi tri-

mite la Alexandria, unde au decedat.

Mara a scris în limba greac. Assemani îi

atribuie un comentariu la Evanghelii.
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Assemani, BO. II, p. 52: Duval, p.359-360.

65, nota 3; Chabot, p. 7 1 .

Mara de Samosata

Mara de Samosata, autorul unei scrisori

adresate fiului su, Serapion, sfatuindu-I

s domine patimile i s cultive virtuile,

s nu se team în faa vicisitudinilor

sorii i sâ caute înelepciunea. Autorul a

scris scrisoarea dintr-o temni roman.

Urbina este de prere c nu este vorba de

un cretin, ci de un pgân. In orice caz,

scrisoarea a fost redactat într-o perioad

în care versurile sybilline erau adeseori

citate. In plus, punerea lui Pytagora pe

acelai nivel cu Hristos, practic obi-

nuit în cercurile ecclectice din Siria la

acea vreme, ne face s înclinm mai

degrab spre un autor necretin. Nu este

sigur c a fost scris la sfâritul sec. II. In

orice caz, ea este anterioar sec. IV.

W. Cureton, Spicilegium syriacum London,

1855, p. 43-48 (trad. engl. p. 70-76); trad, în

german: F. Schulthess, în ZDMG. 51. 1897.

p. 365-369; F. Altheim. Weltgeschichte

Asiens ini grîechischen Zeitalter, II. Hal le,

1948: Duval, p. 18*19; Urbina, p. 45.

Mar Aba vezi Aba, Mar.

Mar Aba I vezi Aba I, Mar.

Mar Aba II vezi Aba II, Mar.

Marcel

Marcel, ucenic legendar al Sf. Petru*. La în-

ceput. Marcel a fost discipol al lui Simon*

Magul, fiind convertit la cretinism de

ctre Petru. In Faptele Iui Linus, Marcel

este cel care aduce vestea execuiei

Apostolului Petru, fiind totodat princi-

palul personaj la înmormântarea sa. O
serie de scrieri apocrife coninând Fapte

ale apostolilor se afl puse sub numele

lui Marcel. în Faptele iui Achileu i Ne-

reus este menionat o scrisoare a lui

Marcel care descrie convertirea sa la

cretinism.

Tischendorf, Acta Apostolomm Apocrypha,

p. 37, 20; Lipsius, Petrus-Sage, p. 153;, G.

Salmon, Marcdlus (II), în Smith-Wace. III,

p. 8 13.

Marcel de Ancyra

Marcel de Ancyra (m. 374), episcop de

Ancyra în Galotia. participant ia sinodul

din aceeai localitate din anul 315. Al-

turi de Atanasie*, Marcel a fost unul din-

tre principalii aprtori ai ortodoxiei cre-

dinei împotriva arienilor, la sinodul de la

Niceea din 325. Continu lupta împotri-

va arienilor i dup acest sînod, scriind

un tratat împotriva sofistului Astene de

Capadocia, în 335. în acest tratat, el nu îl

atac numai pe Asterie, ci se îndreapt i

împotriva celor doi Eusebiu. Reacia

acestora a fost spontan. Eusebiu* de

Cezareea scrie dou tratate, Contra Mar-

cellwn i De ecclesiastica theohgîq, în

care nu se apr numai, dar îl acuz pe

Marcel de sabelianism. In plus, tratatul

lui Marcel este trimis împratului Con-

stantin cu o scrisoare de acuzaie. In con-

secin, el este condamnat la sinodul de

la Constantinopol din 336. depus din

treapt i exilat. Particip. împreun cu

Atanasie, la sinodul de la Roma din 340,

convocat de papa Iul iu. Lui Marcel i se

da ocazia s se apere. In baza mrturisirii

de credin pe care o face, acest sinod

refuz s ratifice hotrârile de depunere

din treapt i trimitere în exil luate la

Constantinopol. El a fost achitat i de

sinodul de la Sardica (343/344), dei fu-

sese acuzat de a fi 'amestecat falsurile lui

Sabeliu*, rutile lui Pavel* de Samo-

sata i blasfemiile lui Montanus* inlr-un
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sistem confuz'. Ca urmare. Marcel este

repus în scaunul de Ancyra, dei, se pare

c acest lucru nu a fost pe placul tuturor.

In 347, el va fi din nou depus din treapt

i trimis în exil, de aceast dat de îm-

pratul Constaniu. Canonul I de la Sino-

dul al II-lea ecumenic de la Constani-

nopol (381) îl condamn ca eretic.

Despre lucrarea care i-a adus trist faim

nu tim aproape nimic. Tot ceea ce a su-

pravieuit sunt câteva paragrafe pstrate

în cele dou tratate ale lui Eusebiu scrise

împotriva lui. Aceste paragrafe nu redau

îns imaginea complet a învturii lui

Marcel. Deducem totui c învtura lui

Marcel nu a fost pur ortodox. Astfel, el

a susinut c dei Cuvântul lui Dumnezeu

a fost fr început, totui El devine Fiu al

lui Dumnezeu o dat cu întruparea Sa. In

încercarea de a respinge erezia arian, el

propune un monoteism care cunoate

doar o treime iconomtc, idee apropiat,

dar nu identic cu monarhismul. Aceast

tendin l-a dus la afirmarea învturii

eretice potrivit creia, înainte de crearea

lumii. Logosul a fost doar în Dumnezeu

i c la sfârit va fi din nou numai în

Dumnezeu. Logosul este consubstanial

cu Tatl, îns nu este nscut i nici nu

este persoan. Doar Dumnezeu-omul

Hristos este o persoan, singur El este

numit i este în realitate FiuJ lui Dum-

nezeu, înainte de întrupare nu a existat

vreun Fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu a

fost pur i simplu unu (monas). Mrturi-

sirea de credin pe care a scris-o la cere-

rea papei luliu se pstreaz în întregime

la Epifanie*. Marcel a mai scris i un

tratat minor. De sanda ecclesia, care a

fost atribuit lui Antim, episcop de Nico-

midia în Bytinia. Tot lui Marcel îi aparin

i alte dou scrieri care ne sunt cunoscute

sub numele Iui Atanasie: Ser/no maior de

fide i Exposilio ficiei.

CPG 2800-2806; C.H.G. Rettberg. Mar-

celliana, GOtlingen, 1794; W. Gericke,

Marceli von Ancyra, Halle, 1940, p. 192-244;

E. Klostermann, GCS Eusebius' Werke, voi.

4, Berlin, 1906, 183-214, 214-215; G.

Mercati, Note di letteratura biblica e cristiana

antica, ST 5, Roma, 1901, p. 87-98: Anthimi

Nicomedîensis episcop! et martyris de sancta

eccfesia; T. Zahn, MarceUus von Ancyra. Ein

Beitragznr Geschichte der Theologie, Gotha,

1 867: F. Loofs. Die Trinittslehre Marceils

von Ancyra tind ihr Verhâitnis zur lleren

Tradition. Sitz. der. Preuss. Akad. der W.,

1902, p. 724-781; W. Gericke, Marceli von

Ancyra. Der Lagos-Christologe and Bi-

blizist Sein Verhâltnis zur antiochischen

Theologie und zum Neuen Testament, Halle,

1940 (traducerea este pe alocuri imprecis);

G. W. H. Lampe, Exegesis ofsome Biblical

Texts by MarceUus of Ancyra and Pseudo-

Chrysostom 's Homily on Ps. 96. J.Th. St.» 49,

1948, 169-175: E. Schwartz, Der Sogenannte

Sermo de fide des Athanasius, MOnchen,

1925; F. Scheidvveiler, Marceli von Ancyra,

ZNW, 46, 1955. 202-214; A. Harnack,

Geschichte der altchrisilîchen Literatitr bis

Eusebius. 2, 2, Leipzig, 1904, p. 158-160; E.

5. Ffoulkes, MarceUus of Ancyra, art. în

Smith-Wace. III, p. 808-813; Bardenhewer,

III, p. 117-122; Altaner-Stuiber, 1980, p. 86.

224. 227 i urm., 289; Quasten, Patrology,

III, p. 197-201; Cross, MarceUus, art. în

ODCC, p. 869-870; Ch. Kannengiesser,

Marcel d'Ancyre, în DECA, II, p. 1 536-1 537,

cu bibliografie; G. Feige, Marceli von

Ancyra, în LACL, p. 420-421, cu biblio-

grafie.

Marcel de Nola

Marcel de Nola, preot în Nola, autor al

unei istorii a lui Felix, episcop de Nola,

atribuit Ini Leon, episcop de Nola.

Istoria a fost redactat pe la mijlocul sec.

VI.

Boli. ActaSS. 14 ian. I, 946, par. I; C. Hoit,

MarceUus (18), în Smith-Wace. III, p. 8 13.
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Marcellina

Marcellina, adept a lui Carpocrate, ve-

nit Ia Roma în timpul episcopatului lui

Anicet (156-167), unde a propovduit
învturile carpocratiene, câtigând
muli adepi, care doreau s fie cunoscui
sub denumirea de gnostici. Acesta este

primul exemplu când o grupare religi-

oas pretinde s fie cunoscut sub acest

nume. In realitate, ei au fost denumii
dup numele învtorului lor, Carpo-
crate*. Aceti eretici aveau imagini i re-

prezentri pictografice ale lui lisus

Hristos, susinând c ele fuseser fcute
de Poni u PilaL în plus, ei obinuiau s le

înfrumuseeze cu diverse coroane de flori

i s le adore, alturi de chipurile lui

Pitagora, Platon i ale altor filosofi antici

pgâni.

Origen, Adv. Cels., V, 62; Irineu, Adv, haer,
I. 26, 6; Epifanie, Haer,. 27; G. Salmon,
Maree/lina. în Smith-Wace, III, p. 803-804;

E. Prinzivalli, Marcellina, în DECA, II, p.

1538.

Marcellinus

Marcellinus, preot luciferian, autor,

împreun cu Faustinus*, al unui tratat

scurt, Libellus precum (De confessione

verae fidel et osentatione sacrae corn-

mwrioms), adresat împratului Teodosie.

CPL 1571 ; CCL 69. 359-392; Libellus precum
mit Reskript des Theodoshts, O. GUnther. în

CSEL 35/1, p. 5-46; S.A. Bennett, Marcel/inus

(3), în Smith-Wace, III, p. 806; M. Simonetti,

Marcellinus. în DECA, II. p. 1539; M. Durst,

Marcellinus, Preshyter (Luciferianer), în

LACL, p. 420, cu bibliografie.

Marcellinus Comes

Marcellinus Comes, numit de ctre
Cassiodor* MliricuP, probabil ca semn al

originii sale, este autorul unei geografii

în patru cri, care din nefericire s-a pier-

dut, i a unei cronici, Chromcon, care

descrie evenimentele din 379 i pân în

534.Un autor strin a adugat un seg-

ment istoric nou, care extinde aceast
cronic pân în anul 557. întrucât

Cronica scris de Marcellinus se încheie

cu anul 534, se presupunec aceasta ar fi

fost data la care el a decedat. Autorul a
fost meticulos în redactare i exact în

expunerea evenimentelor, a momentelor
istorice, precum i a persoanelor pe care

le prezint. Din aceast pricin. Cronica

este un document serios i credibil pentru

istoria acelor vremuri. în legtur cu

Marcellinus reinem faptul c el este cel

dintâi istoric care folosete noiunea de

'cdere a Romei în 476\ Cassiodor* care

îl recomand ca fiind cel mai credibil

cronicar dup Ieronim*, menioneaz
alte dou lucrri pierdute ale acestuia:

Descrierea Consîcmtiriopolului i a Ie-

rusalimului i De temporum qualitatibus

et posifionibus locorum, lucrare al crui
subiect nu este clar, dar despre care s-a

spus c a fost totui cretin.

Migne, PL 51, 913-948; CPL 2270-2271;

MGH, Aud. ani, 1 1. p. 60-104; Cassiodor,

De Inst. D/v Lit, cap. 17; T. Mommsen,
Chromca Minora, 2, Berlin, 1894, p. 37-108;

O. Holder-Egger, Die Chronik des Mar-
cellinus Comes und die ostromischen Fasten.

în Neues Archiv des Gesellschaft fiir âltere

deutsche Geschichte 2, 1877, 49-109; B.

Croke, Marcellinus on Dara: A Fragment of
His Lost De Temporum Qnalitatibus et

Posifionibus Locorum, Poenix 31, 1984, p.

77-88; J. Gammack, Marcellinus (II)

Comes, an. în Smith-Wace, III, p. 807;

Moricca. III, 2, p. 1361-1364; M. Simonetti,

Marcellinus Comes, în DECA, II, p. 1539; U.

Hamm, Marcellinus Comes, în LACL, p.

419-420. cu bibliografie; M. Gusso, Index

Marcellinus. Hildeshcim, 1996.
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Marcian

Marcian, ascet din a doua jumtate a sec.

IV, decedat înainte de 390. Aceast iden-

tificare este fcut de Lebon, în funcie

de relatrile lui Teodoret* din Cyr i de

scrierile care îi sunt atribuite. Dup
Kirchmeyer, Marcian s-a nscut în anul

4 1 0. a fost monofizit i a trit ca ascet în

Betleem, fiind activ în dezbaterile teo-

logice postcalcedoniene, iar dup anul

480, ar fi cunoscut o evoluie în sens cal-

cedonian. El este menionat de Chirii* de

Scythopolis i Zaliaria*. Spre deosebire

de Kirchmeyer, Lebon a avut acces i la

versiunea siriac a lucrrilor lui Marcian.

El îi atribuie lui Marcian (dup propria sa

numerotare), fragmentele I Despre po-

cinei; II Despre asceza; III Despre bo-

tez: IV, V, VII, VlIUucrn ascetice: IX,

omilii parenetice. în ceea ce privete

fragmentul VI, dintr-un alt tratat, i frag-

mentele X-XI, în greac. Despre cre-

dina, el nu consider posibil atribuirea

lor aceluiai autor,

Teodoret de Cyr. în Migne, PG 82. 1283-

1496: Idem, Af, bis.. în Migne, PG 82,

I 189AB: Chirii de Scythopolis. Vita

Euthymii. ed. Schwartz, TU. 19. 2. 1939;

Zaharia, Ist. bis.. III, 3, CSCO, 87, 107-108;

CPG, 2885-3900; J. Lebon, Le Moine s.

Marcien, Spicil. sacrum Lovan., Louvain,

1968: J. Kirchmeyer, Le Moine Marcien (de

Bethteem?). SP, 5, TU, 80. Berlin. 1962, p.

341-359; E. Cavalcanti, Marcien, în DECA,

II, p. 1540-1541; P. Bruns, Marcian, Mdnch,

înLACL, p.421.

Marcion

Marcion (sec. II), eretic gnostic, men-

ionat de Sf. Justin Martirul în prima sa

Apologie {Apoi. U 26-58), ca unul dintre

cei mai importani eretici de la mijlocul

secolului al II-lea d.H. Marcion era ori-

ginar din Pont, nscut ctre anul 85 d.H.,

într-o familie cretin din Sinope. îm-

bogit ca armator, el joac în tineree un

rol activ în numeroasa comunitate cre-

tin constituit în Pont. Excomunicat din

Sinope, de ctre tatl su, Philologus,

care era episcopul locului, pentru ideile

sale teologice, dar i pentru seducerea

unei tinere fete, el se instaleaz în Asia

Mic unde, probabil, datorita succesului

su, stârnete ostilitatea episcopului de

Smirna, Sf. Policarp*. Harnack interpre-

teaz acest episod din viaa Iui Marcion

ca o deformare curent a metaforei, con-

form creia ereticii au pângrit fecioara

pur - Biserica. Stabilit la Roma, ctre

139 d.H., druiete comunitii cretine

suma de 200.000 de sesteri, cu sperana

c va fi ales episcop al Romei. Se parec
în anul 144 d.H. Marcion a inut un dis-

curs celebru despre parabola pomului

bun i a celui ru (Luca 6,43), în faa

Adunrii Btrânilor Bisericii cretine din

Roma, încercând s-i conving s adere

la ideile lui. în faa refuzului acestora

(i-au înapoiat i suma druit la început),

el se separ de Biserica Romei i fon-

deaz propria sa comunitate, gsind

rapid foarte muli adepi. Sf. Irineu*

menioneaz c Marcion, întâlnindu-l pe

Sf. Policarp la Roma, a cerut recunoa-

terea sa, iar acesta i-a rspuns: Te re-

cunosc ca primul nscut al lui Satan'. Pe

la mijlocul secolului al II-lea, conform

Sf. Epifanie*, erezia Iui Marcion corup-

sese lumea întreag (Roma, Italia. Egipt,

Palestina. Arabia, Siria, Cipru i Per-

sia). Sf. Irineu {Apoi. I, 27. 1) îi atribuie

lui Marcion o întâlnire cu gnosticul

Cerdon*, venit din Siria în timpul epis-

copatului Iui Hygin, îns întâlnirea nu a

fost decisiv pentru destinul lor i al doc-

trinelor pe care le propovduiau. Dup
prerea lui Harnack, Marcion a murit în

jurul anului 160 d.H., ultima meniune

documentar cu privire la el o gsim în
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Apologia lui Justin Martirul, anul 150.

Biserica marcionit era o biseric mi-

sionar i era singura concurent serioas

B Bisericii cretine. Avea o structur bine

organizat i .semna foarte mult cu cea

cretin: o ierarhie funcional supus
unei discipline riguroase, ca de altfel în-

treaga comunitate. Membrii comunitii
practicau un ascetism sever i renunau la

cstorie, iar carnea i vinul erau excluse

din regimul lor alimentar, petele era îns
îngduit. Ascetismul nu este atât o pro-

blem etic, cât una de demarcaie me-

tafizic. Spre deosebire de ascetismul

esenian i de monahismul cretin, asce-

tismul marcionit 1111 este un mijloc de

sfinire a existenei umane, ci este esen-

ial negativ i se constituie ca parte com-
ponent a revoltei gnostice împotriva

cosmosului (Ipolit, Refittatio, X, 19, 4).

In secolul al II 1-lea puterea Bisericii mar-

cionite începe s scad în Occident, iar în

Orient, datorit persecuiilor repetate,

marcioniii se retrag în mediul rural. în

timpul lui Constantin cel Mare, mr-
cion ii lor le era interzis s se întâlneasc

în locuri publice sau private, iar biseri-

cile pe care le aveau au fost date

cretinilor. în secolul V, Teodorct* din

Cyr a convertit la ortodoxie opt sate mar-

cionite din episcopia sa. Mrturii despre

existena marcioniilor întâlnim pân în

secolul X.

Din punct de vedere doctrinar, Marcion

ocup o poziie unic atât în gândirea

gnostic, cât i în istoria Bisericii Cre-

tine. In fapt, el era cretin, mrturisind un

cretinism mai puin eclectic decât al ce-

lorlali gnostici. i asta pentru c Marcion

a lansat una dintre marile sfidri orto-

doxiei cretine, i, mai precis, sfidarea

sa, mai mult decât a altor erezii, a condus

la formularea canonului ortodox cretin,

într-adevr, acest om a fcut excepie de

la numeroase reguli gnostice. El singur.

între ei toi, a fcut o serioas pasiune

pentru Hristos. chiar dac Biserica nu a

putut admite interpretarea pe care el a

dat-o. învmântul su este lipsit de fan-

tezia mitologic în care gândirea gnos-

tic se complace, el nu multiplic per-

sonaje divine i semidivine, refuz recur-

sul la alegorie i nu pretinde c posed
cunoaterea superioar, pneumatic, nici

nu afirm prezena în fiecare om a ele-

mentului divin. El nu face nici un fel de

speculaii asupra primelor începuturi.

Marcion îi fondeaz întreaga sa doctrin

pe sensul literal al Evangheliei; în

aceast riguroas supunere la sensul li-

teral, el este lipsit de sincretism, trstur
caracteristic gnosticismului; în sfârit,

la fel ca i apostolul Pavel, care a fost în

ochii si apostolul prin excelen* el spu-

ne c credina, i nu cunoaterea este

sursa mântuirii. Prin aceast ultim trs-
tur, se pare c Marcion iese hotrât de

pe teritoriul gnostic, care este delimitat

prin conceptul gnozei. îns dualismul

anticosmic, al crui intransigent purttor

de cuvânt este Marcion, ideea unui Dum-
nezeu necunoscut, opus celui care a creat

lumea, concepia unui Creator secund i
opresor, toate acestea sunt elemente

gnostice prin excelen. In formularea sa

foarte scurt. Evanghelia Iui Marcion

este aceea a unui Dumnezeu strin i
bun. Tatl lui lisus Hristos. care ne smul-

ge din lanurile grele ale mizeriei umane
ce îi sunt în totalitate strine. Ideea stra-

nietii adevratului Dumnezeu, Marcion

o împarte cu gnosticismul în general; c
este strin prin modul mântuirii, c oa-

menii sunt strini în inima i spiritul lor,

iat ceea ce îi aparine doar lui. Ce raiuni

îl îndeamn pe Dumnezeu cel bun s ia

în grij soarta oamenilor? i iat rspun-

sul: nici o raiune, decât buntatea Sa. El

nu-i ia la Sine copiii pierdui, nici nu-i

aduce din exil, mântuirea lor este un fapt
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gratuit din partea lui Hristos. Preul rs-

cumprrii este sângele lui Hristos, care

a fost dat nu pentru iertarea pcatelor,

nici pentru purificarea umanitii vino-

vate, pe scurt, nicidecum pentru recon-

cilierea umanitii cu Divinitatea, ci pen-

tru anularea dreptului Creatorului asupra

proprietii sale. Acest drept este recu-

noscut legitim, aa precum i legea este

recunoscut valid pentru fiecare om,

atât timp cât ei sunt subieci ai Stpâ-

nului Lumii, dovedesc supunere. Acesta

este sensul pe care Marcion îl d raiona-

mentului paulin asupra legii, iar Marcion

recunoate acest Testament ca document

autentic al Stpânului acestei Lumi.

Când este vorba de interpretare, el ia

partea exegezei iudaice contra cretinilor

din timpul su. insistând asupra sensului

literal, respingând metoda alegoric, cea

pe care Biserica o aplic Vechiului Tes-

tament pentru stabilirea concordanei cu

Noul Testament. în Antiteze, una dintre

crile sale pierdute, sunt opuse cele

dou Diviniti prin atributele lor. Punc-

tul de plecare al speculaiilor este teo-

diceea Uncie malwit? (Ter.. Adv.M. 1. 2).

Unul este artizanul. Dumnezeul Creaiei,

de unde i generarea, suveran al acestui

Eon. cognoscibil i predicabil. Cellalt,

Dumnezeul ascuns, necunoscut, imper-

ceptibil, strin, altul, diferit i de aseme-

nea nou. Cognoscibil, Dumnezeul Crea-

tor, este prin creaia sa, unde revel în-

treaga sa natur. Din punct de vedere

cretin, aici este partea cea mai pericu-

loas a dualismului lui Marcion. Dum-
nezeu cel drept este cel din Vechiul Tes-

tament, Dumnezeu cel Bun este cel din

Evanghelie. In spiritul lui Marcion, care

simplific abuziv gândirea Sf. Pavel,

excelând în anti-iudaism. aici ca i în alte

locuri, dreptatea legii este pur formal,

rigid i rzbuntoare; ochi pentru ochi,

dinte pentru dinte; aceast justiie este

atributul cardinal al Dumnezeului Crea-

tor. In timp ce principala caracteristic a

Dumnezeului inferior este dreptatea

(theos dikaios). Dumnezeul superior nu

este decât bun (theos aga(hos). EI nu

judec, el l-a trimis din buntate fa de

om pe Hristos pe pmânt. Singura relaie

a Dumnezeului cel Bun cu lumea este

soteriologic. îneleas ca fiind împotri-

va lumii i a stpânului ei. Antiteze în-

cearc s demonstreze discordana dintre

Vestea cea Bun i Lege, discordia evan-

gelii cum lege (Ter,, Adv. Marcion., I

19). Marcion aeza Vechiul Testament

sub semnul de maledictio, i Noul Testa-

ment sub semn de benedictio. In acest

sens. Vechiul Testament este, dup Mar-

cion, un document istoric ireproabil,

cci ne prezint un Demiurg al lumii care

se comport asemenea celui mai arbitrar

dintre tirani, lisu Hristos, trimis de

Dumnezeul cel bun, îi alege un trup

capabil de simire i de suferin, dei

acest trup nu este material. Propov-

duind, lisus îl exalt pe Dumnezeul cel

bun, dar se ferete s arate c nu este

vorba de Dumnezeul Vechiului Testa-

ment. De altfel, Iahve afl din propov-

duirea lui lisus c exist un Dumnezeu

transcendent. EI se rzbun, dându-1 pe

lisus prigonitorilor si. Dar moartea pe

cruce aduce salvarea, cci prin sacrifi-

ciul Lui, lisus rscumpr omenirea de la

Dumnezeul creator. Regimul Dum-

nezeului bun este un dar perfect gratuit i

nemeritat, vestit i adus oamenilor de

Hristos. Ceea ce îl caracterizeaz pe

Dumnezeul cel bun este totala slranietate

în raport cu lumea. EI e tot atât de strin

de genul uman, pe cât acesta îi este lui

strin. Efect de stranietate, dar i factor

care genereaz în perpetuitate stranie-

tatea, este faptul c Dumnezeul bun nu se

manifest în aceast lume; el e naturali-

ter ignotus. Canonul biblic marcioniteu-
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prinde Evanghelia ditpâ Luca (din care

extrage 'alterrile datorate iudeo-creti-

nilor ignorani") i zece dintre epistolele

pauline: Galateni. Ii 1T Corfnteni, îi II

Tesaloniceni, Bfesenu Coloseni, Filipeni

i Filimon (2-21). Marcion neag faptul

c Vechiul Testament ar fi o prefigurare

sistematic a Noului Testament. Evan-

ghelia dup Luca o consider ca fiind

singura autentic, îns elimin episodul

naterii lui Hristos i aluziile la David

.a. Pentru a riposta lui Marcion, care

încerca s impun în mediile cretine

canonul su însoit de propria inter-

pretare. Biserica se vede obligat s sta-

bileasc canonul biblic ortodox i dogma
ortodox. In materie de dogm este per-

ceptibil clar o tent antimarcionit în

primele formulri doctrinare. în prefaa

la cartea sa De principiis, Origen* afirm

în a sa Regula fidei; "Acest Dumnezeu,

drept i bun. Tatl Domnului nostru lisus

Hristos. este Cel care a dat atât Legea.

cât i proorocii i Evangheliile, dup cum
tot El este i Dumnezeul apostolilor, ca i
al Vechiului i Noului Testament'. (F.F)

A. Hahn, Anlitheses Marcionis gnostici,

Ktfnigsberg, 1823; Idem, De canone Mar-

cionis, Leipzig, 1824: Ritschl. Das Evan-

ghelium Mrciom. Tiibingen, 1846: G.

Salmon. Marcion, în Smith-Wace. III. p. 816-

824; A. von Harnack. Marcion. Das Evan-

gelium vom fremden Gott, TU, 45, Leipzig,

192! ; Idem, Nene Stvdien zn Marcion, TU,

XLIV, Hft. 4, 1923; R. S. Wilson, Marcion,

London, 1933; J. Knox, Marcion and the

New Testament. An Essay in the Earfy

History of the Canon. Chicago, 1942; E.C.

Blackman, Marcion and h/s fnjluence,

London. 1948; H. von Campenhausen. Die

Entstehnng der christlichen Bihel, TUbingen,

1968. p. 174-194; J. Regul, Die antimar-

cionrtischen Evangelienprologe, Freiburg,

1969; A. Lindemann, Paulus im ttesten

Christentum, TQbingen. 1979, p. 378-395; J.

Delobel, The Lord's Prayer in the Textual

Tradifion. A Critique ofRecent Theories and
iheir Views on Marcion'.s Role, ed. de J.M.

Severin, Louvain, 1989, p. 293-309; Quasten,

Patroiogy, I, cu bibliografie; Altaner-Sluiber,

1980, p. 106-107, cu bibliografie; E. Amman.
în DTC, IX, pt.2.a, 1927, col. 2009-2032, cu

bibliografie; Cross, Marcion, în ODCC, p.

870-871: B. Aland, Marcion-Marcioniswe,

în DECA. II, p. 1541-1543; H. K6nig,

Marcion von Sinope, în LACL, p. 421-423,

cu bibliografie.

Marcu

Marcu. autorul inspirat al celei de a doua

Evanghelii canonice, i anume. Evan-

ghelia dup Marcu. Este cunoscut în

Noul Testament i sub numele de Ioan

Marcu. vr al lui Bamaba (Coloseni 4,

10). Papias* din Hierapolis îl consider

autor al celei de a doua Evanghelii ca-

nonice. Informaiile pe care le posedm
despre el sunt preluate din crile Noului

Testament. Marcu a fcut parte din prima

comunitate cretin din Ierusalim, în

casa cruia cretinii obinuiau s se

adune pentru rugciune. Ii însoete pe

Pavel* i pe Barnaba în prima cltorie

misionar, îns pentru motive pe care nu

le cunoatem, în Cipru îi prsete i
revine la Ierusalim. Marcu apare apoi în

disputa dintre Pavel i Barnaba, Pavel

refuzând s-l ia ca însoitor. Atunci cei

doi se separ. Pavel pleac pe uscat, în

compania altor însoitori (Fapte 15, 39-

40), pe când Barnaba i Marcu se îmbar-

c pe o corabie spre Cipru. In cele din

urm, relaiile dintre Pavel i Marcu se

restabilesc. Pavel bazându-se pe sprijinul

lui în timpul unui prizonierat (Coloseni

4, 10: Filemon 24), iar în timpul ultimei

sale ederi în închisoarea de la Roma, îi

solicit ajutorul prin intermediul lui

Timotei (II Timotei 4, II). Faptul c în I

Petru 5, 13, Sf, Petru îl numete 'fiul

meu*, s-a sugerat c Marcu ar fi fost i
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colaborator al su. De altfel, Papias* ne

informez c Marcu ar fi fost •interpre-

tul* Sf. Petru, fapt petrecut în Italia, dac
nu chiar în Roma, unde Marcu ar fi scris

Evanghelia sa, Ia anul 63-64. Dup rela-

tarea lui Eusebiu. din Italia, Marcu a

mers în Egipt, la Alexandria, devenind

primul episcop i unde a suferit moarte

martiric.

H.B. Swete, The Gospel aceording Io St.

Mark, London, 1920. Xlll-XXVIII; J.

Schmid {ed. i trad.). Das Evangelhim nach

Mctrkus, ed. 3-a Regensburg, 1954, p. 6-7;

C.E.B. Cranford, ed., The Gospel aceording

toSamt Mark, Cam bridge, 1959, p. 5-6; C.R

Ceroke, Mark,. Evangelisi, St., în NCE, 9, p.

231-232; Marczt, în loan. Mircea, Dicionar

al Noului Testament, EIBMBOR, Bucureti.

1995, p. 302; T.A, BurkilU Mysterfous Re-

velation. An Examination of the Philosophy

ofSi Mark's Gospel, Ithaca. N.Y., 1963; R.

Trevijano, Marc (Evangile de), în DECA, II,

p. 1532-1533; pentru literatura legat de

numele lui Marcu: G. R5wekamp, Marcus-

literatul în LACL, p. 423, cu bibliografie.

Marcu

Marcu. gnostic din a doua jumtate a sec.

al ll-lea, care aparine colii lui Valentin.

Doctrina sa ne este cunoscut dintr-un

fragment citat de ctre Sf. Irineu*.

Ipolit* i Epifanie* preiau relatrile lui

Irineu. Clement* Alexandrinul a cunos-

cut scrierile lui Marcu i Ie-a transmis

posteritii. Ceea ce a adugat Marcu la

învturile predecesorilor si, este lipsit

de relevana, i se refer în special la ele-

mente de numerologie. Marcu, dup cum
ne spune Sf. Irineu, Adv. Haer, XX, 3,

folosea cunotine de astrologie i
alchimie pentru a-i întri reputaia de

magician, 'alii rostesc peste ei (adereni)

cuvinte evreieti ca s impresioneze i
mai mult pe cei iniiai'. (F.F.)

Irineu, Adv. haer, 1, 13-21; H. Leisegang,

Die GnosJs, Leipzig, 1924, p. 326-349; G.

Salmon, Marcus (17), în Smith-Wace, IU, p.

827-829; F. Dornseiff, Das Alphabet in

Mystik und Magie, Leipzig2, 1925, p. 126-

133; M. Sagnard, La Gnose vaientinienne et

le temoignage de St. Irenee, Paris, 1947; M.

Simonetti, Test7 gnostici cristiani, Bari, 1970,

p. 219-224; C. Gianotto, Marc, m DECA, n,

p. 1532; R. Hanig, Marcus, Gnostikcr, în

LACL, p. 425. Vezi: GNOSTICISM,
VALENTIN1AN.

Marcu

Marcu, originar din Memphis. adept al

ereziei maniheice. El aduce maniheismul

în Spania, în a doua jumtate a sec. IV,

unde izbutete s-i converteasc pe

Agape i Helpidius*.

M.B. Cowell. Marcus (19), în Smith-Wace,

II), p. 829.

Marcu Ascetul

Marcu Ascetul sau Eremitul, (sec. V-VI),

a fost contemporan cu Nil* Ascetul i

Isidor* Pelusiotul i ucenic al Sf. Ioan*

Hrisostom, dei Hesse i Grillmeier îl

plaseaz la Efes în jurul anului 390.

Despre el se tie doar c a fost stare al

unei mnstiri din Ancyra în Galatia, în

sec. V, dup care s-a retras în deertul

Iuda, A luat parte la controversa cu nes-

torienii, ceea ce plaseaz data morii

dup anul 430. Dup informaia lui

Nichifor Calist, Marcu a scris cel puin

40 de tratate ascetice, din care s-au ps-

trat doar opt (Quasten): De lege spirituali

(Despre legea duhovniceasca): De his

ani putant se ex operibus iustifteari

(Despre aceia care socotescc se îndrep-

tesc dm fapte): De poenitentia (Despre

pocin); De imuno (Despre post); Ad
Nicolaum praecepta animae salutaria
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(Sfaturi folositoare de .suflet câtre Ni-

colae): De baplismo (Despre botez suu

Rspuns celor ce se îndoiesc de dum-

nezeiescul botez); Consultatio intellectus

cum sua ipshis anima (Consftuirea

minii cu sufletul); Drspututio cum quo-

clam causidico (Disputei cu un scolastic);

De MeJchisedech (Despre Melchisedec):

Adversus Nestorianos (împotriva nesto-

rienîlor). La acestea se adaug un tratai

neautentic: Capitula de temperantia

(Capete despre trezvie). care este o com-

pilaie târzie din opera lui Maxim* Mr-
turisitorul i Macarie* Egipteanul. Pen-

tru Marcu 'legea duhovniceasc' este le-

gea desvârit, circumscris codului de

comportament monahal. Inspiraia su-

prem a sufletului nu este altceva decât

cunoaterea prezenei lui Dumnezeu i
aducerea aminte permanent de binefa-

cerile pe care Dumnezeu le revars asu-

pra oamenilor. El a combtut neslorianis-

m ui i rnessalianismul, respingând cu

trie identificarea harului cu experiena

mistic. Pentru el. botezul a avut eficaci-

tate în viaa cretinului în legtur cu

pcatul lui Adam i cu consecinele aces-

tuia. El a respins orice explicaie sau scu-

z pentru pcatele svârite dup botez

datorit stricciunii naturii umane, influ-

enei diavolului, sau pcatului adamic.

Dup prerea sa, botezul a distrus pca-

tul original i a infuzat în suflet puterea

Duhului Sfânt prin care. cu libera coope-

rare a voinei umane, omul poate rezista

tendinelor rele i s triasc aa cum

Dumnezeu voiete. Adevrata cin este

necesar tuturor, nu mimai monahilor, i
const în 'alungarea gândurilor, în rug-

ciune neîntrerupt i în purtarea cu rb-

dare a necazuri lor', deoarece acestea

sunt virtui care îi fac pe oameni nepti-

mai. Urmând calea acestor trei virtui,

atât cei pctoi, cât i cei drepi pot s
dobândeasc mântuirea. Cina este fr

sfârit în aceast via. Prin ea, sau mai

exact prin cele trei virtui care o consti-

tuie, începtorii au parte de evlavie, cei

de la mijloc de sporire i cei desvârii

de întrire. Lucrarea spre cin este în

realitate o deplin conlucrare cu harul lui

Hristos, care ateapt ascultarea noastr

i împinirea poruncilor, a cror putere am
primit-o prin har. Marcu analizeaz cu

deosebit finee strdania omului spre

dobândirea mântuirii, ca acte de conlu-

crare între harul dumnezeiesc i voina

omului. Teologia propus de el nu este

limitat unei sfere stricte de iniiai, ci se

adreseaz tuturor cretinilor.

Migne, PG 65, 893-1 140; CPG 6090-6102; J.

Kunze, Marcus Eremita, Leipzig. 1895; J.S.

Assemani, Bihliothecu Orient. 3, I, 45 i W.

Wright, Cuiatogue oj'Syriac Manuscripts in

the British Museum, 2, London, i 872 - pen-

tru manuscrisele de la Vatican i din Muzeul

Britanic. I. A. Khalife, Les iradi/ctions arahes

de Marcl'Ersnite, Melanges de l'Universite de

St. Joseph, Beyrouth, *28 (1949-1950), p.

1 17-224; D. Stniloae, Filocalia Sfintelor ne-

voine ale desvâririi, l, Harisma.

Bucureti, 1992, p. 259-380 (Despre legea

duhovniceasc); K. Rahner, Aszese unei

Mystik in der Vaterzeii. Freiburg im Breis-

gau, 1939. 175-177; M.F. Argles, Marcus

(14). ait. în Smith-Wace, III. p. 826-827; O.

Hesse, Markos Eremites und Symeon von

Mesopoiamien, GSttingen. 1973; A. Grill-

meier. Marco Eremita e t'origenismo, Cris-

tianesimo nella storia. 14, 1980. p. 9-58;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 334; Quasten,

Pafroiog)-', III, p. 504-509, cu bibliografie;

DSp 10, col. 274-283; J. Gribomont, Marc

i'Ermiie, în DECA. II, p. 1535; P. Bruns, J.

Pauli OSB, Marcus. Eremita, în LACL, p.

424-425, cu bibliografie.

Marcu Diaconul

Marcu Diaconul, hirotonit diacon de

ctre Porfiriu, episcop de Gaza (395-

420). Hirotonia sa a avut loc în jurul anu-
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lui 395. La scurt vreme, diaconul Maieu

începe redactarea vieii episcopului

Porfiriu. probabil în 421, dup moartea

acestuia. Se parec Marcu a fost caligraf

de origine asiatic, i a fost martor al

evenimentelor pe care Ie-a relatat. Cer-

cetrile recente au descoperit dependena

Vieii Ini Porfiriu de Istoria religioas a

lui Teodoret* de Cyr, ceea ce plaseaz

scrierea acestei lucrri ctre mijlocul sec.

V. Descoperirea unei versiuni în limba

siriac a Vieii lui Porfiriu ridic o serie

de semne de întrebare cu privire la exac-

titatea datelor din versiunea greac. Este

posibil, susin cercettorii, ca textul si-

riac s reprezinte versiunea original.

Migne, PG 65. 1211-1262 (doar în latin);

CPG, 6722; BHG, 1570; H. Gregoire- M.-A,

Kugener, (ed,), La Vie de Porphyre, âveque

de Caza. Paris, 1930 cu trad. în francez; F.

M. A bel, Marc Diacre et la biographîe de

Saint Porphyre, Conftîrences de Saint-Eti-

enne, Paris, 1919, p. 219-284; C. Hoit,

Marcus (12), în Smith-Wace, III. p. 826; J.

Zellinger, Die Proomien in der Vila

Porphyrii imd in der <religiosa historia>

des Theodoret, Philologus, 85, 1930, p. 209-

221; DSp 10, col. 265-267; F. Scorya

Barcellona, Marc Diacre, în DECA, II, p.

1534, cu bibliografie; P. Bruns, Marcus.

Diakon. în LACL, p. 424.

Marcu Diadoh

Marcu Diadoh, autorul unei predici.

Ser/no contra Ar'umos, în care susine cu

argumente teologice i biblice, deofiin-

imea Fiului cu Tatl. In realitate, numele

adevrat al autorului acestei predici este

necunoscut, iar încercrile de identificare

a Iui cu diveri episcopi din Egipt, din

sec. IV, care au purtat acest nume, de alt-

fel destul de numeroi, nu au fost conclu-

dente. In orice caz, nu poate fi vorba de

Diadoh* al Foticeei, care a trit în sec. V.

Migne, PG 65, 1 149-1 166; CPG, 6105;

Bardenhewer, IV. p. 186; Baumstark, p. 339.

n. 5; F. Scorza Barcellona, Marc Diadoque,

în DECA, II, p. 1 534-1 535; P. Bruns, Marcus

Diadachus, în LACL, p. 424.

Marcu bar Qiqi

Marcu bar Qiqi (sec.X), arhidiacon în

biserica iacobit din Moul, fiind promo-

vat la rangul de maphrian cu numele de

Ignatie în 991. A compus o serie de cân-

tri liturgice de mai mic importan. Din

pricina vieii depravate pe care o duce,

este alungat din scaun. Drept rzbunare,

trece la islam. Spre sfâritul vieii revine

la cretinism i scrie un poem în care îi

relateaz propria cdere, mizerie i
cin. Bar Hebraeus pstreaz câteva

din versurile acestui poem.

Assemani. BO. [I. 443. III, 289 nota I; Bar

Hebraeus. Chron. eeci, II, 257. 289; Wright.

p. 162-163; Chabot. p. 115; Duval, p. 396.

Marculfus

Marculfus, clugr din Galia din sec.

VII, autor al unei serii de texte folosite ca

formulare juridice în diverse tranzacii i
în afaceri ecclesiastice i sociale, numite

Formalae sau Formularum Libri II.

Analiza atent a acestor formulare îl

duce pe Thomas Smith la concluzia c în

timpul dinastiei merovingiene din Fran-

a, numirile de episcopi erau fcute ex-

clusiv de ctre rege i consiliul marilor

baroni, fr vreo referire la Roma.

Prima ediie: Bignonius, Formulae, Paris,

1613; Migne, PL 87, 695; CPL, 1833;

Thomas Smith, F.S.A., de Stonygate,

Marculfus. Leic, 1836; C. Hoit, Marculphm.

în Smith-Wace, III, p. 824; M. Simonetti,

Marculf în DECA, II, p. 1544.
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Marcus Cassinensis

Marcus Cassinensis, tritor Ia mnstirea
Monte Cassino. în jurul anului 606 scrie

o scurt Viaa a Sf Bemdict, în 33 disti-

huri elegiace, bazat pe lucrarea similar

a lui Grigorie* cel Mare, la care adaug.

câteva detalii. Aimoin de Fleury intro-

duce acest scurt poem într-o predica a sa:

Sermp in festivitatibus sandi patris

BenedicîL Este vorba de un elogiu la

adresa Sf. Benedicl*, redat în versuri ele-

gante i într-o metric clar, care su-

gereaz o bun cunoatere a poeilor pro-

fani latini, ca Vergiliu sau Ovidiu etc.

Migne, PL 80, 183-186; CPL 1854; C. Hoit,

Marcus (15), în Smith-Wace, III, p. 827; M.
Galdi, // cârme di Marco Poeta e l'apoteosi

di Sun Benedeito, Napoli, 1929; H.S.

Brechter, Marcus Poeta von Monte Cassino,

în Benediclus der Vater des Abendlandes.

MOnchen, 1947. p. 341-359; S. Rocca,

Versus in Benedicti laudem (cu text i aparat

critic), Rombarb. 3, 1978, p. 335-363; S.

Zincone, Marc. în DECA, II, p. 1533.

Marcus de Hydruntum

Marcus de Hydruntum (Indruntum),

episcop. Despre el se tie doar câ a scris

un poem Hymmts in niagtw sahhalo.

compus cu acrostih în greac, pstrat

îns numai în latin. Se crede c ar fi trit

în sec. VIII.

Migne, PL 96, 1345; C. Hoit, Marcus (9), în

Smith-Wace, III, p. 825.

Mari Persanul

Mari Persanul, corespondent al Iui Ibas*,

menionat într-un text grecesc descoperit

de Mansi, episcop de Beth Ardashir.

Chabot corecteaz denumirea în Rewar-

daschir. A scris un comentariu la epis-

tolele lui Acaciu* i un altul Ia cartea

profetului Daniel. Tot lui îi aparine o

carte împotriva magi lor din Nisibe,

adic, împotriva mazdeenilor. Cele dou
comentarii s-au pierdut. Mari a fost

susintor aprig al lui Nestorie* i a acti-

vat în timpul împrailor Honoriu i
Teodosie (408-423). Nu ne este cunos-

cuta cu exactitate data morii. A nu fi

confundat cu omonimul su care a fost

patriarh nestorian.

Assemani, BO, I, 197, 203, 350; Idem, Acta

Mart., I, 40; G.T. Stokes. Maris, în Smith-

Wace. III, p. 833; Wright, p. 46; Chabot, p.

48-49.

Mria Magdalena,
Evanghelia dup
Evanghelie gnostic apocrifa atribuit

Mriei Magdalena, care joac un rol

important în literatura gnostic. In Pa-

pyrusul Oxyrhyncus3525, i în papirusul

John Rylands 463 de la Biblioteca din

Manchester se pstreaz câteva versete

din aceast evanghelie în limba greac,

datând din sec. II. Mai exist i un alt

papyrus din sec. V, aflat la Berlin, Pa-

pyrus Beroimensis, care pstreaz apro-

ximativ opt pagini din cele 18 câte con-

ine traducerea în limba copt a acestui

text apocrif. Textul relateaz o viziune a

Mriei care dezvluie progresul gnostic

prin cele apte sfere planetare.

C.H. Roberts. Catalogite of ine Greek and

Latin Papyri in the John Rylands Library,

Manchester, III, Manchester, 1938, p. 18-23

(text grec i traducere în englez, cu note);

W. Till, Die gnastiscfien Schriften des kopti-

schen Papyrus Beralinensts 8502, TU» LX,

1955, p. 24-32, 62-79; R.M Grant. Gnos-

ticism, 1961. p. 65-68 (trad. în englez a tex-

tului coptic); H.C. Puech, în W.

Schneemelcher, New Testament Apocrypha,

trad. în engl. de R. McL. Wilson, Revised

Edition, 1991, p. 391-395, cu bibliografie; G.
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Rowekamp. Marin Magdalena (Evangelium),

în LACL, p, 425.

Mria Egipteanca

Mria Egipteanca, ascet cretin din

deertul Iordan, a crei via a fost scris

de Sofronie*, episcop de Ierusalim, în

sec. VII. Tradiia haghiografic relateaz

c Mria a fost o femeie desfrânat din

Alexandria, care vine la Ierusalim în

compania pelerinilor doritori s participe

la srbtoarea Sf. Cruci. Scopul ei era

îns cu totul altul, i anume, de a câtiga

în mod nelegiuit, de pe urma pelerinilor.

Ajuns Ia Ierusalim, ea se convertete în

urma unei experiene religioase i, p-
rsind cile pcatului, se retrage în de-

ertul Iordanului. Acolo, clugrul Zo-

sim, vieuitor ai aceleiai pustii, a întâl-

nit-o i i-a dat ultima împrtanie. Tot el

a fost cel care a înmormântat-o în ace-

leai locuri slbatice unde s-a cit pentru

faptele ei pctoase. Biserica Ortodox o
prznuiete în a cincea duminic din

Postul Mare.

Migne, PL 73, 671 i urni.; Vies deSSA, 30-

36; BS. 8. 981-994; vezi Triodul pentru

Duminica a 5-a din Postul Mare; K. Kunze.

Sntdien zur Legende dur hi. Mria Aegyp-

liaca tm deutschen Sprachgebiet, Berlin.

1969: idem, Die Legende der hi Mria
Aegypfiaca, Berlin, 1978; J. Gammack.
Mria (4), în Smith-Wace, III. p. 830; Mria
Egipteanca, în Oxford, Dicionar al Sfinilor,

ed. în Ib. român, p. 357; V. Saxer, Mrie
I'Egyplienne. în DECA, II, p. 1560.

Mar Ibas de Ctina

Mar Ibas de Ctina sau Mar Abbas, isto-

ric timpuriu al Armeniei, ale crui opere

au fost folosite ca surse documentare de

ctre Moise* de Khorene. Data la care a

trit este înc în disput. Unii cercettori

îl consider doar ca personaj legendar i
îl plaseaz pe la mijlocul sec. al II-lea

î. d. Hr., în timp ce alii susin c a trit în

primele secole dup Hristos, c a fost

persoan istoric (Langlois). E. Renan
merge pân acolo încât îl consider cre-

tin i c a aparinui colii din Edessa.

Dac nu se tie nimic despre Mar Ibas,

opera sa a fost cunoscut. Ieronim* a fost

familiar cu istoria sa i citeaz din ea în

comentariul su la Iezechiel. Moise de

Khorene a cunoscut-o, de asemenea, iar

în sec. IX^catolicosul Ioan* al Armeniei,

a folosit-o în redactarea i completarea

pe care el o face Istoriei Armeniei scris

de Moise de Khorene.

G.T. Stokes, Mar Abbas Ctina, în Smith-

Wace, III, p. 802; Frdret, Opp., tome XII, p.

207-209; Quatremere, în Journal des Savans,

1850, p. 364; Langlois, Frugm. liist. Graec,

t.V, partea 2-a, p. 3-53; Renan, Hist. des

Lang. Semit., p. 262.

Mahus de Avenches

Marius de Avenches, istoric, episcop de

Avenches i Lausanne, în a doua jum-
tate a sec. VI. S-a nscut Ia Autun în

530/1 . Este ales episcop de Avenches în

574, scaun pe care el îl transfer la Lau-

sanne. Este autorul unei cronici, Chro-

nicon, menit s continue istoria lui

Prosper* de Aquitania. Cronica sa cu-

prinde perioada între anii 455 i 585 i
descrie în special evenimentele istorice

referitoare la franci, burgoni, goi i lom-

barzi. Atenie deosebit este acordat

evenimentelor din propriul su inut

Burgondia. Grigorie* de Tours pare s se

ii inspirat în Historia Fnwcorwn, din

cronica lui Marius. Deosebit de mândru

de motenirea sa roman, el a fost încân-

tat de recucerirea Africii de Nord i a

Italiei de ctre byzantini, crezând c im-

periul roman, 'cel de al patrulea imperiu
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al lui Daniel' va dinui pân la sfâritul

veacurilor. A decedat la Lausanne în 594.

Migne. PL 72, 793-802; CPL, 2268; T.

Mommsen, în MGH. Auct. antiss., II. p.

227-239; G.J.J. Monod, Etudes critiques sur

Ies sources de l'histoire tnârovmgienne, 2

voi., Paris, 1872-1875; S.A. Bennett, Marius

(2), în Smith-Wace, III, p. 835; B.D. Hill.

Mrim o] 'Avemhes, St., în NCE, 9, p. 230;

M. Simonetti. Marius d'Avenches. în DECA,

II, p. 1564-1565; G. Rfcwekamp, Marius von

Avemhes, în LACL, p. 426.

Marius Claudius Victorius

Marius Victorius sau Victor Claudius,

(m. 425), numit de ctre Ghenadie*ara-

tor massiliensis; este aulor al unui poem

intitulat Alethia, în versuri hexametrice,

relatând evenimentele de la Facere i
pân la distrugerea Sodomei i Gomorei.

Lucrarea este dedicat fiului su Etherius

i a fost probabil scris dup 425 sub

împraii Teodosie II i Valenlinian III.

Poemul corespunde Comentariului la

Facarepân la moarleu lui Avraam, men-

ionat de Ghenadie. Ceea ce s-a pstrat

din poem nu merge decât pân la dis-

trugerea cetilor Sodoma i Gomora. El

începe poemul pornind de la unitatea

original a Treimii i descrie cele ase

zile ale creaiei, culminând cu crearea

omului. Omul este descris în culori vii i

mree, înainte de cdere. în contrast, c-
derea i alungarea lui din rai sunt prezen-

tate sumbru. Omul pierde capacitatea de

a contempla natura i, prin aceasta, de a-L

cunoate pe Dumnezeu. Cultura s-a ns-

cut din necesitate. El mai descrie desco-

perirea focului cu binecuvântrile Iui;

vântoarea ca îndeletnicire; prima crim

svârit de Cain împotriva fratelui su
Abel. Relatarea continu pân la Avraam

care este prezentat ca înelept stoic i
sfârete cu teribila pedeaps pentru p-

cate prin distrugerea Sodomei i Go-

morei. Marius este bun cunosctor al cul-

turii clasice, îns nu este pe deplin fami-

liarizat cu doctrina cretin, ceea ce l-a

fcut pe Ghenadie s-l acuze de igno-

ran teologic. Exist în acest poem

multe elemente de decen care dau

lucrrii o nuan moral plcut. Autorul

imit i se inspir din diverse surse ne-

cretine: Ovidiu, Vergii iu i în special

Lucreiu, dar i cretine: Lactaniu*,

Ambrozie*, Prudentius* Augustin* etc.

Tot el este considerat autor al poemului

De Mttivitate. vifa, passione et resurrec-

tione Jesu Christi

Migne, PL 61, 937-972; CSEL, I, 1888, p.

335-498; CPU 1455; P. F. Hovingh. CCL
128, 1960, p. 111-198 (cea mai bun ediie);

F. E. Robbins, The Hexamethcal Literatura

A Study ofthe Greek and Latin Commentaries

on Genesis, Chicago, 1912; J. M. Evans, The

Paradise Lost and the Genesis Tradition,

Oxford-London, 1968; O. Ferrari. Un poeta

cristiana dei Vsecolo, CI. M. Vittorio, Pavia.

1912; H. H. Horney, Studium zur Alethia des

M. Victorius (poema de Gen 1-19), Diss.

Bonn, 1972; H. A. Wilson, Victor (391 att. în

Smith-Wace, IV, p. 1121-1122; Tixeront,

Patrologie, p. 334; Altaner-Stuiber, 1980,

41 1-412; Qiiasten, Patrology, IV, p. 319-32 1;

L Opelt, Marius Claudius Victorius. DECA.

ii, p. 1561-1562 B. Windau, Marius Claudius

Victorius, în LACL, p. 426-427, cu biblio-

grafie.

Marius Mercator

Marius Mercator (sec. V), scriitor cre-

tin latin anti-pelagian. S-a nscut în Italia

la sfâritul sec. IV. Prieten i probabil

ucenic al lui Augustin*. In anul 418, ca

reacie fa de predicile pro-pelagiene pe

care Iulian le-a inut la Roma, scrie dou
lucrri anti-pelagiene care s-au pierdut,

dar despre care tim de la Augustin,

cruia i-au fost trimise de autor. In
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aceiai an, îl cunoate i pe Celestius*

care se afla la Roma pentru a-i susine

cauza în faa papei Zosim. fn 429, Ma-
rius se afl la Constantinopol unde
ascult predicile lui Nestorie*. Se pare c
la cererea cercurilor eclesiastice de la

Constantinopol, preocupate de proble-

mele pelagian i nestorian, el scrie, lu-

crarea Commonitorium super tiomine

Coe Ieti, în care denun erezia Iui Ce-
lestius i Iulian, adic pelagîanismul. El

scrie aceast lucrare în greac, iar mai
târziu, probabil în 431, o traduce în lati-

n. Marius nu se mai întoarce la Roma i
rmâne la o mnstire în Thracia. Se
crede c a decedat la scurta vreme dup
sinodul de laCalcedon, din 451. Pe lâng
Commonitorium. de la el mai avem Liber

subnotatiouam in verba Julkmi sau

Commouitoriwn aclversum haeresim

Pe/agii et Coelestii vel etîam scripta

Iuliunin o respingere a învturii epis-

copului Iulian de Eclanum privind pca-
tul originar i adevrata cauz a morii,

împotriva lui Nestorie, el a scris dou
tratate: Epistola de discrimine inter hae-

resim Neslorii el dogmata Pauli Samo-
sntetri, Ebionis, Photim atqae Marcelii $i

Nestorii hlasphemiarum capitula XII, o

respingere a contra-anatematismelor Iui

Nestorie împotriva celor 12 anatema-

tisme ale lui Chirii*. Marius Mercator

deine un Ioc de seam în istoria litera-

turii cretine nu atât pentru operele scrise

de el, cât mai ales pentru traducerile pe

care Ie-a fcut din greac în latin. De la

el ne-au rmas diverse documente pri-

vind nestorianismul, discursuri i scrisori

ale tui Nestorie, discursuri ale lui Pro-

dus* de Cyzic, scrisorile i opusculele

lui Chirii, a asea sesiune a sinodului de

la Efes, extrase din Teodor* de Mop-
suestia etc. Multe din aceste scrieri s-au

pstrat doar în traducerile fcute de el.

Migne, PL48, 63-172; E. Schwartz, ACO. I,

5, I, p. 5-70 (text); S.M. Prete, M. Mercatore,

Commonforia, Bologna, 1 959; F. von

Se huite, Marhts Mercator und Pseudo-hidor,
SAW 147, 7, Viena, 1904; H. W. Phillott,

Marivs Mercator, art. în Smith-Wace, III, p.

834- 835; Cross, Mrim Mercator, art. în

ODCC p. 874; S. Prete, Mrio Mercatore

polemista atitipeiagiano, Torino, 1958; idem,

M. Mercato. I rnemoriali antipelagiani,

Siena, 1960; E. Amman, DTC 9, 2, col.

2481-2486; O. Wermelinger, Murius Mer-

cator, în DSp 10, 610-615; Bardenhewer, IV,

p. 525; Tixeront, Patrologie, p. 357-359;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 248, 449 i urm.;

Quasten, Patrotogy, IV, p. 499-501; V.

Grossi, Marius Mercator, în DECA, II, p.

1562; C. Schmidt, Marius Mercator, în

LACU p. 427.

Marius Victorinus

Marius Victorin (sec. IV), sau Victorinus

Afer, dup tara de origine. Ieronim* îl

numete Caius Marius, iar Augustin*

Marius Fabius. Data naterii sale poate fi

plasat între anii 280-285, locul naterii

fiind Africa Proconsular. Vine la Roma
în jurul anului 350 unde va preda retori-

ca, ducând totodat o aprig polemic
împotriva cretinismului. Aici devine

atât de vestit, încât i se va ridica o statu-

ie în Forumul lui Traian. La btrânee,

dup ce o via întreag a practicat religi-

ile de mistere i pgânismul, se conver-

tete la cretinism. Motivele care au dus

la încretinarea sa nu ne sunt cunoscute.

De la Simplicianus* aflm, prin inter-

mediul lui Augustin, c el obinuia s
citeasc Sf. Scriptur pentru a o combate.

Nu atât cunoaterea motivelor care au

dus la încretinarea sa sunt importante,

cât mai ales consecinele, actul în sine al

convertirii provocând o adevrat tulbu-

rare în cercurile pgâne de Ia Roma.

Dup convertire, Victorin se angajeaz în

controversa împotriva arienilor, redac-

tând o serie de tratate. In 362, Iulian d
decretul su prin care, în mod indirect,

interzicea profesorilor cretini s mai
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predea în coli. Victorin renun la profe-

sorat. Din acel moment nu se mai tie

nimic despre el. De la Augustin aflm c
în 386. el decedase de mai mult vreme.

Opera lui Victorin se împarte în dou
perioade; înainte de încretinare i dup
încretinare. Din primul grup fac parte o

serie de tratate de filosofle, gramatic,

comentarii la Cicero i Aristotel, tradu-

ceri din Aristotel. Porfiriu i Plotin. In

mare parte acestea s-au pierdut, pstrân-

du-se doar: Ars grammatica; De metris

Horatianis; un comentariu la tratatul lui

Cicero despre retoric, De inventione.

Opera din perioada cretin cuprinde

dou categorii: lucrri doctrinare i lu-

crri exegetice, a. Lucrri doctrinare:

Ca??didi Arriani aci Maritim Victorinum

rhetorem de generatione divina; Marii

Victorini rhetoris ad Candidum Arria-

num; Candidi Arriani epistola ad Ma-
rium Victorinum rhetorum; Adversus

Arriitm liber primus (pars prima: c. /-

47). Liber primus de Trinitate; Adversus

arriurn liber primus (pars altera; c. 48-

64). Qvod Trmitas honwousios sii; Ad-

versus Arriurn liber secundus. Et graece

et latine de homoousio contra haereti-

cos; Adversus Arriurn liber tertius; Ad-

versus Arriurn liber quarlus. De ho-

moousio; De homoousio recipiendo;

Hynmus primus; Hynmus secundus i
Hynmus iertius. b. Lucrrile exegetice

cuprind comentarii la epistolele Sf. Pavel

ctre GalatenU Filipeni i EfesenL Dei
nu s-au pstrat, se pare c el a scris co-

mentarii la Romani i la I i II Corinteni,

fiind primul scriitor cretin din Apus care

a scris comentarii în latin la epistolele

pauline. La acestea mai putem aduga un

tratat anti-maniheic, atribuit lui Victorin,

editat sub titlul: Ad Justinum Mani-

chaeum contra duo principia Mani-

chaeorum et de vera carne Christi. Este

vorba de un prim tratat de acest gen care

exist i care insist asupra incon-

secvenei dualismului maniheic.

Dac în comentariile sale Victorinus se

dezvluie ca gramatician, în opera sa teo-

logic îl descifrm mai mult ca filosof

platonician (Quasten). Platonismul a

constituit elementul filosofic principal,

începând cu Origen i coala sa, care a

nuanat gândirea cretin mai ales în

Rsrit. Fr a deveni origenist, Victo-

rinus se înscrie voit în acelai curent pla-

tonician al gândirii cretine, mergând

îns pe linia lui Porfiriu* i a literaturii

platonicizante. Regsim ca punct de por-

nire al gândirii sale despre Treime, atât

platonismul pgân, cât i cel cretin, rea-

lizând, prin adaptarea i reinterpretarea

acestuia o sintez unic în contextul

cretin. Afirmând transcendena absolut

a lui Dumnezeu. Marius Victorinus argu-

menteaz c Dumnezeu este unu, nu ca

entitate numeric, ci anterior oricrei

calificri i oricrei categorii, chiar i
fiinei (substanei). întrucât el este cauza

suprem. Relaia Fiului cu Tatl este con-

ceput, din acest punct de vedere, ca

auto-definire a Tatlui cel infinit. Fiul

este Tatl care se limiteaz pe Sine, auto-

definirea Tatlui, capacitatea de gândire

care se manifest în afar i se definete

ca gândire. în acelai timp, Tatl nu este

o entitate abstract, deoarece din El de-

riv toate lucrurile. EI este nefiin nu ca

lips a acesteia, ci ca transcenden. EI

transcende fiina, nefiind îns fr fiin

din aceast pricin, cci El este substau-

tia ante substanliam. De aceea relaia

dintre Tatl i Fiul se definete ca deter-

minare i calificare a substanei divine:

Tat/Fiu * fiina în potent/fiin în act.

în acest fel, Fiul este fiina în aciune a

Tatlui. îndreptat spre Sine însui. Fiul

este însi lucrarea Tatlui spre exterior.

Acest lucru se materializeaz în creaie i

în actul mântuirii. Urmând aceeai linie
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de argumentare, Victorin prezint i pe

cea de a treia persoan a Sfintei Treimi,

Sf. Duh, articulând locul doctrinar al

acestuia în relaiile intertrinitare potrivit

învturii ortodoxe. Importana lui Vic-

torin pentru istoria gândirii rezid în

aceea c el reprezint legtura direct

între filosofla greac i lumea latin.

Opera sa de dinainte de convertire st

mrturie dorinei sale de a transmite lu-

mii latine noile mijloace de exprimare i
gândire pe care el Ie-a descoperit în fiio-

sofia greac. în teologie, el rmâne mai

ales pentru folosirea conceptelor platoni-

ciene i neoplatoniciene în doctrina trei-

mic cretin.

Mîgne, PL 8, 993- 1310; CPL 94- 1 00; Marius

Victorinus, Traites theoiogiquej sur la Trt-

nite, ed. de P. Henry i trad. de P Hadot, în

SCh. 68-69, Paris, 1960; A. Lochner,

Teubner 245-246, Leipzig, 1972-1976; E.

Benz, Marius Victorinus und die Ent-

wicklung der abendldndischen Metaphysik,

Stuttgart, 1932; W.M. Hagan, The Incarna-

tion according to Marius Victorinus, Wood-
stock, 1960; A. Dempf, Der Platonrsmus des

Eusebius, Victorinus und Pseudo-Dionysius,

Milnchen, 1962; P. Hadot, Marius llclorinus.

Recherches sur sa vie ef sur ses oeuvres,

Paris, 1971; C. Gore, Victorinus Afet; în

Smith-Wace, IV, p. 1 129-1 138; Bardenhewer,

III-, p- 460-468; Altaner-Stuiber, 1980, 411 i
urm.; R.A. Marcus, Marius Victorinus, în

The Cambridge History of Later Greek and

Early Medieval Philosophy, ed. A. H.

Armstrong, Cambridge, At the University

Press, 1967, p. 331-340; E. Gilson, Filozofia

în evul mediu. De la începuturile patristice

pân la sfîritul secolului al XlV-lea, tradu-

cere de Ileana Stnescu, Humanitas,

Bucureti, 112-117, 127-130; A. Ziegenaus,

Die trinitarische Auspragung der goflichen

Sensfullc nach A/, Mtinchen, 1972; M.
Fiedrowicz, Marius Victorinus, Adversus

Arium, în Lexikon der tlieologischen Werke,

Stuttgart, 2000; Quasten, Parrology, IV, p.

69-80, cu bibliografie; M. Simonetti, Marius
Victorinus, în DECA, II, p. 1562-1564; A

Ziegenaus, Marius Victorinus, în LACL, p.

427-428.

Maro de Edessa

Maro a fost autor i preot în Edessa. A
aparinut colii persane. A împrtit
ideile lui Ibas*. având probleme din pri-

cina tendinelor nestorianizante ale gân-

dirii sale. A scris o lucrare împotriva lui

Sever* de Antiohia, din care s-a pstrat

un fragment Ia Anastasie* Sinaitul.

Migne, PG 89, 293-296; Baumstark. p. 104;

P. Bruns, Maro de Edessa, în LACL, p. 428.

Marsanes

Marsanes este titlul unei Apocalipse în

limba copt, care se gsete în Codex 10

al coleciei de manuscrise ce formeaz
Biblioteca de Ia Nag Hammadi. Starea

codicelui este deosebit de deteriorat. In

legtur cu acest text avem o informaie

Ia Epifanie*. EI vorbete despre Arhonii

care venerau un profet cu acelai nume i
care a întreprins o cltorie de trei zile la

cer. Acest text dateaz de la sfâritul sec.

II sau începutul sec. III i se bazeaz pe

un original în limba greac care s-a pier-

dut. Apocalipsa are un coninut gnostic

sethian cu nuane preluate din ontologia

platonicianâ.

B.A. Pearson,NHC IX i X, Leiden, 1981, p.

229-347 text coptic i traducere în englez;

Nag Hammadi Library, p. 460-471, trad. în

englez; B.A. Pearson, Theurgie: Neoplato-

nism und Gnosticism, ed. de R.T. Wallis,

New York, 1992, p. 253-275; P. Bruns,

Marsanes, în LACL, p. 428.

Martianus Capella

Martianus Capella, scriitor latin ne-

cretin din prima jumtate a sec. V. S-a
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nscut la Cartagina Ia sfâritul sec. IV i
începutul sec. V. A fost cunoscut i sub

numele de Felix Capella. II menionm
între scriitorii cretini pentru c lucrarea

sa, Liber de nuptiis Mercitrii ei Philo-

logiae, scris în proz i în diverse ver-

suri metrice, a fost unul din cele mai

importante manuale în evul mediu latin,

influenând profund învmântul cre-

tin. Lucrarea sa este menionat în aproa-

pe toate cataloagele bibliotecilor me-

dievale. Crile 1-2 descriu alegoric c-
storia dintre Mercur i Filologie, iar

crile 3-9 vorbesc, dar nu în sens ale-

goric, despre domnioarele de onoare,

care nu sunt altele decât: gramatica,

dialectica i retorica (Trivium) i geome-

tria, aritmetica, astronomia i muzica

(Quadrivium). Comentariul lui loan

Scotul Erigena* la Liber de Nuptiis s-a

pstrat alturi de cel al lui Dunchad. Re-

ni igius* de Auxerre a parafrazat lucrarea

în latin.

Martianus Capella, ed. de A. Dick. Leipzig,

1925; Johannes Scottus Erigena, Annota-

tiones in Marcianum, ed. de C.E. Lutz,

Cambridge, Mass., 1939; Dunchad. Glossae

in Martiamtm, Lancaster. Pa., 1944; R.T.

Meycr, Martiamis Capella, în NCE, 9. p. 299.

Martin de Braga

Martin de Braga (c.5 15/20-580), arhi-

episcop de Braga. S-a nscut în Panno-

nia, mai exact Pannonia roman sau,

dup informaia lui Venantius*, 'Panno-

nia Quiritis'. Cltorete în Palestina i

în alte inuturi din Rsrit, unde aprofun-

deaz teologia greac, dobândind cuno-

tine care l-au fcut s fie considerat cel

mai înelept din vremea sa. Dup ce îm-

brac haina monahal, prsete Pales-

tina i se îndreapt spre cel mai îndepr-

tat col al Europei de sud-vest, i anume,

Gallaecia (Galicia, partea de nord a Por-

tugaliei), întemeiaz, la Dumio, locali-

tate nu departe de Bracara (Braga), capi-

tala regilor suevi, o mnstire în 550,

devenind primul ei stare.

Este ales apoi episcop de Dumio, în

aceast calitate prezideaz cel de a!

doilea sinod din Bracara, iar dup moar-

tea arhiepiscopului Lucretius de Braga,

el ocup scaunul arhiepiscopal. inta su-

prem a lui Martin a fost s-i conver-

teasc pe suevi de la arianism- la ortodo-

xie, lucru pe care îl duce la bun sfârii,

ceea ce îl face pe Venantius s-l nu-

measc 'Apostolul Gallaeciei\ Opera sa

este un exemplu clar nu numai al profun-

delor sale cunotine teologice, dar i al

interesului deosebit pe care I-a avut fa
de tradiia marilor tritori ascei ai Bise-

ricii Rsritene. Pentru edificarea mona-

hilor apuseni, el traduce din greac,

Âegipîiorum Patrum sententiae. Regelui

Miro îi adreseaz un tratat moral, în care

abordeaz problema celor patru virtui

cardinale: Formula vitae honestae.

Acesta, precum i tratatul De Ira, sunt

inspirate din Seneca, dovad a cunotin-

elor sale filosofice. Formula se bazeaz

pe De ojficiis, lucrare pierdut. Alte lu-

crri ale sale, cum ar fi: Pro repellendu

iactantia, De superbia i mai ales Exhor-

taiio hwnilitatis, sunt tributare Institu-

telor lui loan Cassian*, dar i Iui Seneca.

Episcopului Bonifaciu îi scrie o epistol.

Epistola ad Bonifacium episcopam de

tr'ma mersione, în care abordeaz proble-

ma întreitei cufundri Ia botez, încercând

s corecteze practica unei singure cufun-

dri existent în Spania, pe care o con-

sidera c 'miroase' a sabelianism. Pentru

monahi, el redacteaz o colecie de ca-

noane. Capitula Martini, în care regsim,

pe lâng elementele tradiionale canonice

bisericeti i unele idei personale. De

interes deosebit pentru istoria religiilor.
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este predica sa De correctione rustico-

rum, scris într-un stil simplu, probabil

pentru a fi accesibil unei sfere mai largi

de cititori. în care gsim informaii de-

spre vechile superstiii pgâne romane

care mai persfstau în Portugalia la acea

vreme. Predicile i corespondena sa s-au

pierdut.

Migne. PL 72, 21-52; 74, 387-394: 84, 574-

596; CPL 1097c- 1090; C.W. Barlow,

Martini eptscopi Bracarensis opera omnia,

New Haven, 1950; Diaz, 20-30; S.

McKcnna. Paganism and Pagan Surviva/s in

Spain ap ta the Fall of the Visigothic

Kingdom, Washington. 1938; M.A. Ward.

Martinns(2), în Smith-Wace, III. p. 845-848;

Bardenhewer, V. p. 379-388; E. Amman,
DTC, 10, 1, col. 203-207, cu bibliografie; J.

Madoz, Martin de Braga, Estudios Eccle-

siâsticos, 25, 1951, p. 219-242; M. Diaz y
Dfaz, Martin de Braga, în DBCA. II, p.

1568-1569; E, Reichcrt, Martin von Braga,

în LACL, p. 428.

Martirologiu

Martirologiu, list a martirilor cretini în

ordinea srbtoririi Ion registre oficiale

care pstreaz numele martirilor cretini.

Un martirologiu se deosebete de 'Pa-

timile' sau 'Ptimirile' unui martir, prin

aceea c cel dintâi menioneaz numele

martirilor, în timp ce acestea din urm
descriu suferinele inartirice individuale

ale martirilor. Cele mai vechi martiro-

logii au fost calendarele bisericeti care

indicau numele martirului, srbtoarea
i, dup caz., biserica închinat fiecruia.

cum au fost calendarele locale de la Ro-

ma (354) i Cartagina (505) sau Martiro-

logiu! Ieronimian ,v/ Breviarum Syriacum

sau Calendarul de la Antiohia, care

aveau un caracter general.

Unul dintre cele mai vechi martirologiu

folosit ca punct de plecare pentru mar-

tirologiile de mai târziu, în spe cel

roman, este Chronografal din 354. Este

vorba de un almanah scris i ilustrat de

Furius Dionysius Filocalus. Acesta cu-

prinde, pe lâng diverse liste de martiri, o

Depositio episcoporum i o Depositio

martyrum - adic lista aniversrilor, data

i locul îngroprii episcopilor i a marti-

rilor cinstii la Roma în fiecare an. Cel

mai vechi martirologiu propriu-zis este

Breviarum Syriacum, în realitate o tra-

ducere din greac (originalul s-a pier-

dut), întocmit între anii 362-381, cu

titlul: Numele domnilor notri, Martiri i
Birintari, cit datele la care an primit cu-

nuna. Acesta cuprinde, pe lâng numele

martirilor anteriori epocii lui Diocleian.

numele martirilor din marea persecuie,

când au fost martirizai mii de cretini,

pân la 3 13; cei din persecuia lui Liciniu

320-321; martirii din vremea lui Iulian

Apostatul din 361-363. La martirii din

sfera mediteranean sunt adugai apoi

cei din Mesopotamia, Persia i Armenia.

Martirologiul ieronimian, în mod eronat

atribuit lui leronirn*, apare în Italia de

Nord la mijlocul sec. V. în sec. VIII i IX

apare un nou gen de martirologii i anu-

me martirologiife istorice, care au adu-
gat dou noi elemente: o scurt via a

sfântului sau martirului i o serie de

relatri preluate din Istoria bisericeasca

a lui Eusebiu*, din Sf. Scriptur sau alte

izvoare de valoare mai mic sau mai

mare, din scrierile Prinilor. Cel dintâi

care a întocmit un astfel de martirologiu

istoric a fost Beda* Venerabilul, urmat

apoi de Florus* de Lyo.n, Rabanus*.

Ado* i Usuard*. Martirologiul roman

este o revizuire a celui redactat de

Usuard în sec. IX.

In Biserica Ortodox, martirologii le suni

suplinite de Sinaxarii sau Menologii.

H. Quentin, Les marlyrologes historiques du

moyen âge. Paris, 1908; H, Delehaye (ed.),
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Commenfar/us perpetuus in martyrologium

hieronymianum, ActSS, nov. 2, 2, 1931, p.

IX-XXIII: R. Aigran, t'Hagiographie, Paris,

1953; H. Lmmer, De Martyrologio Ro-

mano. Ratisbon, 1878; W.H. Frere. Studiez in

EarJy Roman Liturgy, 3 voi., Oxford. 1930-

1935; Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române,
Sfini Români i aprtori ai legii strmo-
eti, EIBMBOR, Bucureti. 1987; J.R

Kirsch, Der slaatsrdmlsche christiiche Fest-

kalender im A/tertwn: Textkrifische Unfcr-

suchungen zu den romischen 'Depositiones'

imd dem Martyroingiwn Hieronymianum,
Mimster, 1924; J. Dubois, Le Marfyrâfoge
d'Usuard, Subsidia hagiographica, 40,

Bruxelles. 1965; .1. Dubois.-! Renaud, Edi-

tion pratique des martyrotoges de Bede, de

t'anonyme lyonnais et de Fiorus. Paris, 1 976;

J. Dubois, Les Martyrologes du Moyen Age
latin, Turnhout, I978;Cross, Martyroiogy. în

ODCC, p. 882, cu bibliografie;' V. Saxer,

Martyroioge, în DECA, II, p. 1585-1586; H.

R. Seeliger, Mârtyrerakien, în LACL. p. 41 1-

419, cu bibliografie bogat.

Martyrios vezi Sahdona

Martyrius de Antiohia

Martyrius de Antiohia (sec. V), episcop

de Antiohia, ales în scaun în anul 459/60.

Timp de 10 ani episcopatul su a fost

netulburat. în anul 470, el este alungat

din scaun de o ceat de monofizii con-

dui de Petru* Piuarul. care se instaleaz

episcop cu ajutorul Iui Zeno, ginerele

împratului Leon. Redobândete scaunul

episcopal, îns violena i agitaia provo-

cat de Petrul Piuarul îl determin s ab-

dice. Interveniile fcute pe lâng îm-

prat duc la numirea în scaun a lui Iulian,

episcop ortodox. Martyrius a fost desti-

natarul unei epistole trimis de Ghena-

die. patriarh de ConstantinopoL privind~~

Martyrius îi sunt atribuite dou lucrri:

un Elogiu adresat Sf foan* Hrisostom i
EwtapokriseLs, pstrat fragmentar. în

timpul episcopatului lui Martyrius a avut

loc trecerea la cele venice a Sf. Simeon*

Stâlpnicul. La moartea acestuia, episcopul

Martyrius s-a deplasat cu un alai deose-

bit, aducând la Antiohia rmiele p-
mânteti ale marelui ascet.

Migne. PG 47, 43-52; CPG 6517-6518;

CSCO 84, p. 237; 88, p. 164; F. van

Omneslaeghe. Lavaleur historique de Ia Vie

de S. Jean Chrysostome attrihuee ci

Martyrius d'Antioche, BHG, 871 : SP 12. TU,
115, Berlin, 1975, p. 478-483; E. Venables,

Martyrius (2), în Smith-Wace, III, p. 858;

SJ. Voicu, Martyrius d'Antioche, în DECA,
II, p. 1584-1585; B. Wirtdau, Martyrius von

Antiochien, în LACL. p. 430. cu bibliografie.

Martyrius de Ierusalim

Martyrius de Ierusalim, episcop de

Ierusalim, urmaul lui Anastasius în 478.

S-a nscut în Capadocia i a îmbriat
viaa monahal în deertul Nitrian.

Datorit interveniilor violente împotriva

ortodocilor ale lui Timotei* Aelurul,

Martyrius i ali clugri ortodoci sunt

silii s plece din Egipt. EI se refugiat,

împreun cu Elias, în casa Sf. Eutimie.

Btrânul îi primete cu deosebit cl-

dur, prevestind c amândoi vor ajunge

episcopi la Ierusalim. Dup moartea Sf.

Eutimie, Anastasie, venit s duc Ia

Ierusalim rmiele pmânteti ale aces-

tuia, îi ia cu sine la Ierusalim pe cei doi

eremii i îi hirotonete preoi pe seama

Bisericii învierii Domnului. Dup moar-

tea lui Anastasie, Martyrius devine epi-

scop. In timpul episcopatului su are loc

revolta clugrilor eutihieni în frunte cu

Gherontie pe care el izbutete s o re-

zolve, evitând astfel o alt schism i la
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Ierusalim. De la el ne-a rmas o scrisoare

adresat lui Petru* Mongul i o scurt

predic menionat de Zaharia* Retorul

în Istoria bisericeasc Chirii* Schytopo-

litanul fixeaz data morii în cel de al op-

tulea an de episcopat, i anume, în 486.

CPG 6515; CSCO 83, p. 220-223, 237-238

(text siriac); idem, 87, p. 153-155, 164 (text

latin); E. Venables, Martyrius (3), în Smith-

Wace. III, p. 858; L. Perrone, La Chiesa di

Palestina, Brescia, 1980, p. 127-151; SJ.

Voicu, Martyrius de Jentsale ni, în DEC A, II,

p. 1585; G. Rdwekamp, Martyrius von

Jerusafem, în LACL, p. 430.

Marutha de Maipherkat

Marutha de Maipherkat (sec. IV-V),

episcop de Maipherkat (în arab; Mayya-

faraqin). Studiaz tiinele profane i se

consacr studiului i practicii medicinei.

Dup terminarea studiilor se angajeaz în

cariera administrativ pe care o înde-

plinise tatl su, dar din motive necunos-

cute o prsete i se dedic vieii mona-

hale, ajungând, în timpul domniei lui

Teodosie I (375-395), episcop de Mai-

pherkat. în timpul acestuia i a succeso-

rului su, împratul Arcadiu (395-408),

Marutha a îndeplinit mai multe misiuni

ca trimis al acestora la împratul Persiei.

De exemplu, în 399 este trimis la Yez-

degerd I. pentru a influena alegerea

noului catolicos Ishaq (Isac). Nu se tie

cu exactitate dac în timpul acestei misi-

uni sau cu ocazia altei misiuni, el aduce

relicvele martirilor persani ucii în timpul

persecuiei lui Shapor II, pe care le de-

pune la sediul episcopal. Dei s-a str-

duit, el nu a putut influena cu nimic

sinodul de la Stejar, care l-a osândit la

exil pe Sf. loan* Hrisostom. El particip

totui la sinodul de la Seleucia, când s-a

avut în vedere o nou organizare a

Bisericii cretine în Persia. Se mai tie c

el a jucat un rol important i în alegerea

succesorului lui Ishaq. catolicosul Ahay

(411). A decedat înainte de anul 420.

când a avut loc un nou sinod la Seleucia.

numele su nefiind printre semnatarii

actelor sinodale. A fost mult vreme con-

fundat cu Marutha* de Tagrit. Marutha a

scris un tratat împotriva ereziilor: Trac-

tatus de haeresibus; Explicatio vocabuh-

rum; Homilia in Dominica Albis, în care

citeaz Evangheliile dup Diatessaron*.

La acestea se mai adaug o serie de lu-

crri a cror autenticitate nu este stabilit

cu certitudine: Epistula aci Katholikum

Isaacum; Symbolum Constantinopotita-

mtm cum explicatione; Naratio de

Constantina et Helena: Historia mona-

chatm\ Baumstark îi mai atribuie i o

serie de imne i cântri bisericeti.

De haeresibus în PO, 23, 180-199; O Braun.

De Sanda Nicaena Synodo, Mflnster, 1898;

M. Kmosko. în OC, 3, 1903. p. 384-415; A.

Vtiâbus, CSCO, Script. Syri. 191-192.

Louvain, 1982; Assemani, BO, III. 1. Roma,

1725, p. 73-74; J.E. Rahmani, Studia Syriaca

4, Sharfa, 1909, p. 76-80, 98-103 (text siriac

i trad. în latin); R. Marcus. Armenian Life

of M., în HThR 25, 1932, p. 47-73 (text

armean i trad. în englez): J. Noret, La vie

greccjue ancienne de S. Maruta de

Mavferqat. AB. 91, 1973, p. 77-103: Wright,

p. 39-40; Duval, p. 122, 123, 159; Chabot, p.

41, 81-82; Baumstark, p. 53-54; Urbina, p.

51-54. cu bibliografie; J-M- Sauget, Maruta

de Majpherqat. în DEC A, II, p. 1586-1587;

P. Bruns, Marutha von Maipherkat, în

LACL, p. 430-43 1 , cu bibliografie.

Marutha de Tagrit

Marutha de Tagrit (m. 649), s-a nscut la

Shurzaq, localitate aflat în dioceza Beth

Nuhadlire, nu departe de Balad. Studiaz

la mnstirea Samuel i în alte coli per-

sane care aderaser la monofizitism.

Vine în imperiul bizantin i se stabilete
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la mnstirea Mar Zakhe (Zaheu), de

lâng Callinucus (ar-Raqqah), unde

rmâne zece ani i apoi la Beth Regtim,

zbovind ali trei ani. în 605, revine în

Persia i se stabilete la mnstirea Mar
Mattai, unde pred teologia.

De aici se retrage la Aqola(al-Kufah). în

anul 640 este ridicat la rangul de niaphrian_

devenind astfel primul primat al Bisericii

iacobite. A fost un organizator deosebit.

El mut reedina patriarhal la Tagrit,

unde construiete mai multe biserici

iacobite i împarte teritoriul de sub juris-

dicia sa în 12 dioceze, hirotonind epis-

copi pentru fiecare. Când oraul a fost

ameninat de ctre sarazini, el l-a predat

acestora, evitând vrsarea de sânge. O
prezentare a vieii sale a fost fcut de

urmaul su Denha* (m. 660). îi sunt

atribuite o omilie despre sfinirea apei în

ajunul Bobotezei; o scrisoare în care re-

lateaz abuzurile svârite de nestorianul

Barsauma* (Bar Sauma), un poem
(sedra). Nu se tie cu certitudine dac
liturghia care îi este atribuit îi aparine

într-adevr.

G. Mosinger, Monum. syr, II, Innsbruck,

1878, p. 32; E. Renaudot, 2, 260-268; F.

Nau; PO, 9, 52-59; Anafora: E. Re-

naudot, Liturgiarum Orientalium

Collectio 2, London, 1847, p. 260-268 (text

i trad. în latin); viaa: PO 3, 61-96, text i
traducere în francez; J.B. Chabot, Chro-

Hique de Michel Syrien, 1900/1910. I, p.

424-429 (text); 2, 435-440 (trad. în fran-

cez); omilia: S.P. Brock. Blessing of the

Wato: OrChr. 66, 1982, p. 5 1-74, text i trad.

în englez; Wright, p. 98-99; Chabot, 81-82;

Baumstark. p. 247; Urbina, p. 175; P. Bruns,

Marutha von Tagrit, în LACL, p. 431.

Maternus, Firmicus
vezi Firmicus Maternus

Matia, Evanghelia dup
Evanghelie apocrifa pierdut, menionat
între scrierile heterodoxe de ctre Ori-

gen* i Eusebiu* de Cezareea, alturi de
Evanghelia dup Toma. A mai fost men-

ionat de Ambrozie*, Ieronim*, Beda*

Venerabilul, de aa-numitul Decretam
Gelasiansitm i de Indexul bizantin din

sec. VII, cunoscut sub numele de 'In-

dexul celor aizeci de cr(i\ Pe de alt

parte, ne sunt cunoscute i Tradiiile lui

Matia (jiapa&xreit;), care s-au pstrat într-un

document separat. Din Tradiii s-au ps-
trat câteva fragmente în Stromatele lui

Clement* de Alexandria, mai exact patru

la numr. Doar unul din aceste fragmente

(al doilea: Clenu Strom., III 4.26.3) dez-

vluie nuane gnostice. Se presupune c
atât Evanghelia cât i Tradiiile au fost

scrise înainte de începutul sec. III, p-
rerile lui Bardenhewer i Altaner, care

propun prima decad a sec. II. pot fi

acceptate. Locul scrierii se crede c a fost

Egiptul.

Bardenhewer, L p. 529 i urm.; G. Salmon.

Matthicts, Tradilions of, în Smith-Wace, III,

p. 863; A. Harnack, Geschichte der alt-

christlichen Literator, I, 1958, p. 17 i urm.,

II. 1, 1958. p. 595-598; H.C. Puech în

Schneemelcher, New Testament Apocrypha,

trad. în engl. de R. McL. Wilson. James

Clarke & COj 1991, p. 382-386; G. ROwe-

kamp, Maithias (Evangelium), în LACL, p.

431-432.

Matei

Matei, apostol i evanghelist. Unul din

cei doisprezece apostoli alei de lisus,

dup cum se poate vedea din cele patru

liste din Noul Testament (Marcu 3, 18;

Matei 10, 3; Luca 6, 15 i Fapte I, 13).

Din propria informaie (Matei 9,9), aflm
c, înainte de a deveni ucenic al lui

Hristos. a fost vame, iar Marcu afirm
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c s-a numit c

Levi fiul lui Alfeir (2. 14).

Luca îl numete direct Levi (5, 27, 29).

Matei a locuit la Capernaum unde îi

profesa meseria de vame. Chemarea lui

Matei este menionat în Matei 9, 9 i în

textele paralele din Marcu 2, 14 i Luca

5. 27. Papias* afirm c Matei a fcut o
culegere a cuvintelor (x X,oyia) lui

Hristos în limba ebraic. Potrivit Tradiiei,

Matei este autorul primei Evanghelii.

Eusebiu* de Cezareea relateaz c Matei a

predicat evanghelia la evrei. Martirologiul

roman afirm c Matei a suferit moarte de

martir în Etiopia, iar cel ieronimian fi-

xeaz locul morii sale în oraul Tarrium

(probabil Parsuana, la est de Golfu] Persic)

din Persia. Unele texte apocrife greceti

afirm c ci a suferit moartea de martir în

Pont. Lui Matei îi este atribuit o Evan-

ghelie a copilriei lui lisus. De oriu Beaiae

Mariae et Infantia Saivatoris, care este o

adaptare din sec. VI a Protoevangheliei lui

lacob. Evanghelia dup Matei a fost scris

în limba aramaic, probabil în anul 43-44,

fiind tradus în greac în jurul anului 68.

De altfel, data scrierii acestei Evanghelii

este incert, exegeii i criticii apuseni

plasând-o în intervalul dintre 60-100.

R.A. Lipsius-M. Bonnet (ed.). Acta Apos-
tolomm Apacrypha. II, pt. 1, Leipzig, 1898,

p. 217-262; T. Zahn. In/roductkm io the New
Testament, II, 1909. p. 506-509, 522-524; B.

W. Bacon, Studies W Matthew. 1930, p. 39-

41; F, Haase, Apostel und Evcmgelisten in den

orientalischen Uberlieferungen, Mflnster,

1922, p. 102-103, 212; Matei. în I. Mircea,

Dicionar al Noului Testament. LIBMBOR,
Bucureti, 1995, p. 306-307; pentru literatura

pus sub numele Sf. Evanghelist Matei: E.

Romero Pose, Khtrhieu. în DECA, II, p.

1589-1591; G. ROwekamp, Mtthaeus-
Literatw; în LACL, cu bibliografie.

Maxeniu, loan vezi

Ioan Maxeniu

Maxim

Maxim, scriitor antignostic din sec. II.

din ale crui lucrri nu s-a pstrat

aproape nimic. Eusebiu* de Cezareea,

care îi menioneaz numele în irul unor

scriitori antignostici, afirm doar c el a

fost preocupat de problema originii ru-
lui i a creaiei materiei. în Prepara/io

Evcmgelica, el d titlul unui tratat riepi

xfjq \>Xr\qy citând un paragraf mare.

Cercetându-se modul în care a fost for-

mulat acest citat, s-a sugerat c tratatul a

fost redactat sub forma unui dialog.

Eusebiu, Ist bis., V, 27; idem. Prep. ev., 7,

22, 1-64; G. Salmon, Maximus. (24). în

Smith-Wace, IU. p. 884-885; C. Gianotto,

Maxime, în DECA, II. p. 1595; R. Hanig,

Maximus. Antignostiker, în LACL. p. 433.

Maxim Cinicul

Maxim Cinicul (sec. IV), arhiepiscop de

Constantinopol, între 380-382, originar

din Alexandria. Personaj controversat,

fr îndoial datorit vieii i a compor-

tamentului su lipsit de conveniile unei

morale cretine sntoase. Dup iniiere

în învtura cretin, a fost botezat.

Ceea ce a surprins Ia acea vreme, a fost

faptul c el a încercat s îmbine învtu-
ra cretin niccean cu filosofia cinic.

La scaunul arhiepiscopal accede prin

fraud. Cu sprijinul lui Petru II, patriarh

de Alexandria, el concepe înlturarea din

scaunul episcopal a lui Grigorie* deNa-
zianz. In acest scop, el merge la Constan-

tinopol i intr în graiile Sf. Grigorie. în

380, când Sf. Grigorie s-a îmbolnvit
Maxim aranjeaz s fie hirotonit într-o

noapte pentru a-l înlocui. Dup hirotonia

nocturn, el se deplaseaz la Tesalonic

pentru a primi aprobare din partea

împratului Teodosie. împratul îi res-

pinge cererea, iar Sinodul din Constan-
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tinopol din 381 declar c Maxim fc

nu
este i nu a fost episcop'. Patriarhul

Petru, aflând adevrul îi retrage spriji-

nul. Alungat din capital pentru frauda
fcut, cât i pentru alte nelegiuiri.

Maxim îi încearc norocul în Apus. în

acest scop, se deplaseaz, în 381, la

Aquileia i se prezint în faa episeopilor

occidentali adunai acolo într-un sinod
local, sub preedinia lui Ambrozie*,
izbutind s conving adunarea episco-

pal s-l sprijine împotriva lui Nectarie,

care fusese ales ca arhiepiscop al cetii
de acelai sinod de la Constantinopol.

Ambrozie însui îi scrie împratului în

favoarea lui Maxim. Aflând îns adev-
rata fa a lucrurilor, un sinod inut în

anul care a urmat la Roma, respinge pre-

teniile lui Maxim. Ieronim* ne infor-

meaz c, pentru a-i întri poziia. Ma-
xim a scris un tratat Contra arienilor, pe
care 1-a prezentat lui Graian la Milano.

Aceast lucrare s-a pstrat.

Grigorie de Nazianz, Orat., XXV: idem. De
Vita Sua (Poema de Scipso), II, 745-1029;

Ambrosie. Ep.. 13; Sozomen, bl bis.. VII, 9;

Teodorei, &/ bis., V4 8; E. Venables,
Maximi® (II), în Smith-Wace, III, p. 878-

880; P, Gallay, La vie de salnt Grigoin de
Noiiome, Lyon-Paris, 1943, p, 159-170; J.

Mossay, Note sur Heron-Maxime, ecrîvain
ecclesiasijque, AB, 100, 1982, p. 229-236;
Cross, Maximus the Cynic, m ODCC, p. 895;
D. Stiernon, Maxime te Cynique, în DECA,
II, p. 1599-1600.

Maxim Mrturisitorul

Maxim Mrturisitorul (580-662). teolog

i scriitor mistic ortodox, S-a nscut în

jurul anului 580 la Constantinopol, într-o

familie aristocrat, care s-a îngrijit s-i
dea o educaie aleas. Datorit culturii

sale deosebite, este remarcat i ajunge
secretar prim al împratului Heraclie.

Dup o activitate relativ scurt, în anul

614, prsete preocuprile i onorurile

lumeti i îmbrieaz viaa monahal Ia

mnstirea Chrysopolis - Scutari, de pe
cealalt parte a Bosforului, ajungând s
dein funcia de stare a acestui ae-
zmânt monahal. în anul 626, în timpul

invaziei persane, se refugiaz în Africa,

în timpul ederii la Cartagina, în 645. a

avut loc o controvers hristo logic între

el i Pyrrhus, ex-patriarhul Constanti-

nopolului, în prezena guvernatorului

imperial Grigorie i a mai muli episcopi.

Maxim a obinut o victorie clar împotri-

va lui Pyrrhus i a susintorilor acestuia

care promovau erezia monotelit. ideolo-

gie susinut la curtea bizantin i de
teologii acesteia.

Monotelismul a aprut într-un context de
urgen. Fiind confruntat cu primejdia

persan, împratul Heraclie a fost sftuit

s fac pact cu monofiziii de la grania
oriental a imperiului. Acest pact urma
s se fac pe baza unui compromis, care,

lsând deoparte problema celor dou firi

în Hristos, obliga cele dou partide,

monofizit i duofizit, s admit o sin-

gur lucrare în El. Prima personalitate

cretin câtigat la aceast nou înv-
tur a fost episcopul ortodox Cyrus din

Phasts, care, drept rsplat, a fost ridicat

pe scaunul de patriarh al Alexandriei în

anul 630. Dup o perioad de trei ani, în

633, ortodocii i monofiziii isclesc

formal pacea între ei. Sofronie sesizeaz
pericolul noii învturi î se duce la

Cyrus, rugându-l în genunchi s renune
la ea i în consecin la publicarea pactu-

lui. Neavând succes, Sofronie merge la

Constantinopol pentru a-l întâlni pe
patriarhul de aici, Serghie, pe care îl

convinge s nu se vorbeasc nici de una
i nici de dou lucrri în Hristos. So-

fronie ajunge patriarh al Ierusalimului.

Serghie public o scrisoare sinodal în

sensul înelegerii i ia legtura cu Ho-
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noriu care este i el de acord s pstreze

tcere în problema în cauz. îns afirm

c în Hristos era o singur voin. La rân-

dul lui, Sofronie public i el în acelai

an, 634, o scrisoare sinodal în care face

distincie între cele dou lucrri în

Hristos, tar îns a spune deschis c sunt

dou. Urmeaz o perioad de relativ

calm, pân în 638, când împratul publi-

c EcthesLs*-u\ su, ceea ce provoac o

reacie puternic din partea gruprii orto-

doxe, în cadrul creia Maxim ocup un

loc de frunte. Disputa din Africa, din

645, se înscrie în contextul aciunilor

îndreptate împotriva Ecthesis-u\u\ impe-

rial, în acelai timp, sunt inute mai

multe si noade locale în Africa, care au

condamnat monotelismul. In 648, împ-

ratul Constans II (641-668) d un nou

decret, Typos\ prin care oprea, sub grea

pedeaps, de a se mai discuta dac în

Hristos sunt dou sau o singur lucrare.

Din Africa. Maxim merge la Roma. unde

îl convinge pe papa Martin I s convoace

sinodul de la Laterali. în anul 649, care

adaug înc o condamnare la dosarul

monotelit. Maxim i Martin devin pri-

mele victime ale acestui decret imperial,

în 653 Maxim este arestat, împreun cu

ucenicul su Anastasie monahul, i adui

la Constantinopol în vara anului 653. In

anul 655 urmeaz un proces. în urma

cruia Maxim a fost exilat la Bizya în

Tracia, iar Anastasie este trimis la Per-

beris. Dup numai un an. Maxim a fost

audiat din nou i, întrucât a refuzat orice

retractare, a fost transferat la Perberis. în

anul 662. Maxim i Anastasie monahul,

la care s-a adugat i Anastasie apocri-

siarul roman, de la care ne-a rmas o

scrisoare i o culegere de silogisme anti-

monotelite (Migne, PG. f 90, 173-190).

sunt adui pentru o nou audiere la

Constantinopol. întrucât nu au voit s
pstreze tcere asupra problemei dac în

Hristos exist una sau dou lucrri sau

voine, au fost biciuii i li s-a tiat limba

i mâna dreapt în faa mulimii, pentru a

nu mai putea comunica prin grai sau prin

scris. Cei trei martiri sunt trimii într-un

al treilea exil în inutul lzilor, pe coasta

de rsrit a Mrii Negre, unde Maxim,

rmas monah pân la sfâritul vieii, se

stinge din via în urma chinurilor, la 13

august 662, în vârst de 82 de ani. Pentru

perseverarea lui în mrturisirea i ap-

rarea adevrului credinei ortodoxe, Sf.

Maxim va fi numit 'Mrturisitorul'.

Sf Maxim a fost un teolog desvârit.

Magistrii lui preferai au fost Sf Gri-

gorie* de Nazianz i Dionisie* Areo-

pagituL pe care îl identifica cu ucenicul

Sf Pavel, i asupra crora a scris comen-

tarii minunate. Opera pe care el a creat-o

se apropie cel mai mult de ceea ce poate

fi numit 'sistem' teologic, datorit coezi-

unii, structurii i modului în care a fost

conceput. El a abordat aproape toate

aspectele teologiei: exegez biblic, dog-

matic, ascetic, mistic, liturgic,

poezie.

Lucrri exegetice: Despre diferite

chestiuni i nedumeriri din Sf. Scriptura

ctre Talasie; Chestiuni, întrebri i
rspunsuri; 79 întrebri i rspunsuri

asupra unor locuri biblice..., ctre Tea-

pempt scolasticul: Scurt tâlcuire a

Rugciunii domneti; Scolii la operele

Sf. Dionisie Areopagitul; Despre diferite

locuri grele la Sfinii Dionisie i Gri-

gorie; Ambigua fa Sf Grigorie Teologul.

în exegeza sa. Maxim face uz de toate

metodele exegetice, preferând îns meto-

da alegoric sau analogic.

Lucrri dogmatice: Opuscule teologice i
polemice, împotriva monotelismului i a

monofizitismului. Este vorba de o co-

lecie de scurte disertaii sau rezumate,

abordând teme liristologice, cum ar fi:

despre cele dou firi ale lui Hristos; De-
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spre cele dou voine ale unui singur

Hristos, Dumnezeul nostru: Despre cali-

tate, proprietate i diferen sau dis-

tincie; Capete despre substan, esen i
fire i despre ipostas i persoan; Din

tratatul despre lucrri i voine etc. La
acestea se adaug i tratatul de antropo-

logie cretin: Despre suflet.

Lucrri morale i ascetice: Carte de
ascetic; Despre dragoste, în 400 de

capitole; Alte capitole; 243 capitole teo-

logice i iconomice; 200 capitole sau

capete teologice i practice (iconomice);

500 diferite capitole teologice i icono-

mice; Mistagogia, lucrare de cptâi
pentru înelegerea simbolico-mistic a

Bisericii i a slujbelor liturgice; Calcul

bisericesc i scrisorile sale în numr de

45, unele având un caracter dogmatic.

Exist la Sf. Maxim o viziune cosmic
asupra lumii care, în planul metodei i al

realizrii, reprezint bilanul i culmea

gândirii greceti, teologice i filosofice.

In sinteza sa doctrinar se întâlnesc

Origen* i Evagrie*, Dioniie* Areopa-

gitul, Grigorie* de Nysa i Grigorie* de

Nazianz, alturi de structuri filosofice

platoniciene i aristotelice. Coninutul

viziunii sale cosmice are în centrul ei

întruparea Fiului lui Dumnezeu i urcu-

ul (anabasis) omului spre îndumnezeire,

care const în restaurarea chipului lui

Dumnezeu în om, întunecat prin pcatul

originar, premiz fundamental pentru

actualizarea asemnrii cu Dumnezeu
dup har a omului. Acesta este elul ur-

cuului omului spre îndumnezeire, care

se realizeaz prin curirea de patimi i
prin cunoaterea în duh a raiunilor lu-

mii, care sunt primele dou trepte ce anti-

cipeaz pe cea de a treia; unirea cu Dum-
nezeu i contemplarea în lumina Lui

direct a raiunilor tuturor lucrurilor. Este

vorba aici de o micare natural care nu

este doar a omului. Ea însufleete între-

gul univers i fiecare fptur e un impuls

dat firii i susinut în ea de Dumnezeu în

calitate de cauz i int final a ei.

Micarea nu este un efect al cderii de la

Dumnezeu ca în origenism, ci ine de

însi firea celor create, manifestând

aspiraia acestora de la existena simpl
la existena fericit i la existena fericit

venic. Pentru Maxim, Dumnezeu însui,

care nu este pentru i în Sine, nici

început, nici int final, nici interval

mictor între acestea dou. ca unul ce se

dezvolt spre nimic, fiind nelimitat din

veci, se face pentru lume aciune ce mij-

locete între început i inta final, spo-

rind i adaptându-se potrivit diferitelor

faze pe care le parcurge lumea. în sânul

lumii, dar totui neidentificate cu natura

ei creat, sunt ascunse, ca fore efective,

energiile divine, trecând prin toate fazele

ei de dezvoltare. Aceasta e providena

divin: "Dumnezeu nu este pentru Sine,

pe cât putem noi cunoate, nici început,

nici mijloc, nici sfârit... începutul exis-

tenelor, mijlocul i sfâritul lor este

Dumnezeu ca Cel ce le face pe acestea,

nu ca cel ce le sufer. Cci e început ca

Fctor, mijloc ca Pronietor i sfârit ca

Cel ce le circumscrie' (Cap. gnostice I, 1,

10). Cel ce ine toate la un loc i clu-
zete în general i mai ales în planul spe-

cial al mântuirii, este Dumnezeu prin

Logosul i Duhul Sfan, adic Raiunea

divin ca Raiunea cea mai general ce

îmbrieaz toate raiunile fpturilor i
viaa divin, prin care se susine i se

înal calitativ viaa tuturor. De aceea,

înlarea spre treapta cea mai înalt a

existenei, spre îndumnezeire nu se poate

face decât prin Logos. El este substana

sau tria ce lucreaz în virtui, este calea

omului întrit în virtui, ce nu se abate

nici la dreapta nici la stânga. întreaga

Weltanschauung maximian este concen-

trat în Hristos, este o viziune hristic.
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care nu înceteaz niciodat de a fi un sis-

tem atotcuprinztor, în care lumea intr

i se valorific pentru venicie în toat

amploarea ei.

Maxim rmâne teologul profunzimilor

insondabile ale vieii în Dumnezeu, care

se etaleaz în planul experienei reli-

gioase prin cosmicizarea omului i
înomenirea acestuia ca treapt ultim

spre unio mystica.

Migne, PG 90-91; Idem. PG 4. 15-432; 527-

576; Idem. PG 19, 1217-1280; Idem. 40, 68-

109 (viaa si' Maxim); trad. în rom.: Sf.

Maxim Mrturisitorul, Amhigita. Tâlcuiri ale

unor locuri cit multe i adânci înelesuri din

sfinii Dionisie Areopagitul si Gngorie

Teologul, în PSB, voi. 80, trad., introd., i

note de Pr. Prof. Dumitru Stniloae, F.IBM-

BOR, Bucureti, 1983; Idem, Scrieri i epis-

tole hristologice i duhovniceti în PSB.

voi. 82. trad.. introd. i note de D. Stniloae,

IBMBOR. Bucureti, 1990; Idem. Cuvânt

ascetic Capete despre dragoste. Capete teo-

logice (gnostice). întrebri i nedumeriri i
rspunsuri, Tkuire Ia Tatâl nostru, în

Filocalia, voi. II, trad.. introd. i note D.

Stniloae, Harisma, Bucureti. 1993; Idem,

Despre diferite locuri grele din dumnezeias-

ca Scriptura ^sau Rspunsuri ctre Talasie),

în Filocalia. voi. III. ed. a 2-a, Harisma.

1994; Idem. Mystagogia. Cosmosul i sufle-

tul, chipuri ale Bisericii, introd. trad. note i

studii Dumitru Stâniloae, EIBMBOR.
Bucureti. 2000; H.U. von Balthasar,

Kosmische Liturgic: Maximus der Bekenner.

Hâhe und Krise des griechischen Welfbifdes,

I94l:ed.a2-a 1961; trad. în francez 1947;

P. Sherwood. OSB, An Annoiated Date-List

of the Works of Maximi/s the Cortfasor,

Studia Anselmiana. XXX, 1952; Idem. The

Earlier Ambigua of Saint Maximus the

Confessor and his Refutation oj Qrigemsm,

Studia Anselmiana, XXXVI, 1955; Idem,

Survey of Recent Works on St. Maximus the

Confessor. în Traditio. 20, 1964. p. 428-437;

M. Fiedrowicz. Maximus Confessor, Dogma-

tischen Schriften. în Lexikon der theologis-

chen Werke, Stuttgart, 2000; Lars Thunberg,

Microcossm and Mediator. The Thealogical

Anthropology of Maximus the Confessor,

Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis

XXV, C.W.K. Gleerup, Lund & Einar

Munksgaard, Copenhagen, 1965; Idem,

Omul i Cosmosul in viziunea Sfântului

Maxim Mrturisitorul, trad. din englez de

Remus Rus, EIBMBOR, Bucureti, 1999;

Walther V&lker, Maximus Confessor als

Meister des geistlichen Lehens. Frany Steiner

Verlag. Wiesbaden, 1965; J. M. Garrigues,

Maxime le Confesseur. La charite a\>enir

divin de l'homme, Theologie historique, 38,

Ed. Beauchesne, Paris, 1976, cu bibliografie;

Felix Heinzer i Christoph von Schdnboni

(ed), Maximus Confesor: Actes du Sym-

posium sur Maxime h Confesseur, Fribourg,

2-5 siptembre 1980, Editions Universitaires.

Fribourg, Elveia, 1982; l-Ci. Larchet.

Maxime le Confessor, mediateur entri

I'Orient ei l'Occident, coli. 'Cogitatio Fidei
1

208, Cerf, Paris, 1998; Bardenhewer, V, p.

28-35; Cayre, II. p. 302-309; Tixcront,

Patrologie. p. 394-396; I.G. Coman, Pa-

trologie, 1956, p. 279-282; Allaner-Stuiber.

1980, p. 521-524; Cross, Maximus, St.,

'Confessor \ art. în ODCC, p.895; A. Ceresa-

Gastaldo, Maxime le Confesseur, în DECA,

II, p. 1597-1599, cu bibliografie; B.R.

Suchla, Maximus Confessor, în LACL. p.

433-435 cu bibliografie selectiv.

Maxim de Riez

Maxim de Riez, al doilea abate al mn-
stirii Lerini i episcop de Riez. Maxim

devine monah la mnstirea din Lerini.

în jurul anului 428/9. Datorit reputaiei

sale deosebite, este ales stare în locul lui

Honorat* care devenise episcop de

Arles. Deine abaia timp de apte ani,

dup care accept scaunul episcopal din

Riez în anul 433/4. Este prezent la

sinoadele locale de la Riez (439), Orange

(441). Vaison (442) i Arles. Unele din

omiliile publicate sub numele lui Eu-

sebiu* de Emesa se pare c îi aparin lui

Maxim. Cel puin acest lucru este valabil
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pentru omiliile 12, 13, 14 i 15, dei cri-

tica textual nu este înc final.

BHL II, 855-856. n. 5852-53, 57; Faust,

Homilia Maximi = Euseb. Gal., Collectio

Homiliarum, ed. de F. Glorie; CCL 101,

Turnhoult, 1970, p. 401-412; Dynamius, Vila

S. Maximi, Catania, 1966; A.C. Cooper, The

Ilistory of the Istunds of the Lerins,

Cambridge, 1913, p. 228-230; E. Griffe, La

Gaule chretienne. II, Paris
2

, 1966. p. 260-

262; S.A. Bennett, Maximus (14), în Smith-

Wace, III, p. 880; S. Pricoco, Maxime de

Riez, în DECA, II, p. 1600.

Maxim de Saragossa

Maxim de Saragossa, episcop de Sara-

gossa (probabil între anii 592-619) i

cronicar bisericesc. Despre viaa i acti-

vitatea sa cunoatem foarte puine

lucruri. Din actele sinoadelor de la Bar-

celona (599), Toledo (610) i Egara

(614), aflm c el a fost unul dintre par-

ticipanii i semnatarii actelor promul-

gate de acele sinoade. Maxim este unul

din cei trei cronicari bisericeti amintii

i apreciai în mod deosebit de Isidor* de

Sevilla. Opera sa principal este o scurt

istorie a Spaniei în perioada dominaiei

goilor. De la acelai autor, aflm c
Maxim a mai scris, pe lâng aceast isto-

rie, lucrri în proz i versuri. Din întreaga

sa oper s-au pstrat doar fragmente, unele

din ele notie marginale pe manuscrisele

Iui Victor de Tunnona i loan* de Biclar.

Th. Mommsen. Chrotiicorum Cesaraugtis-

tanorum reliquiue, în MGH IX, Chronica

minora, II, p. 22-223; CPL 2267; Schanz, IV,

2, p, 630; M.A. Ward, Maximus (19), în

Smith-Wace, III, p. 882-883; Bardenhewer,

V, 398-399; Moricca, III. 2, p. 1491, cu

bibliografie; J. Orlandis, D. Ramos-Lisson,

Die Synoden au/ der Iberischen Halbinsel,

Paderborn, 1981; V. Loi, Maxime de Sara-

gosse. în DECA, II, p. 1600; E. Reichert.

Maxim I de Torino

Maxim de Torino (m. 408/423), primul

episcop de Torino. A nu se face confuzie

între el i urmaul su omonim, care a fost

prezent Ia sinoadele de la Milan din 451 i
Roma 465 i a decedat nu la mult timp dup
anul 465. Singurele date despre el, le avem

de la Ghenadie, care d o list cu numele a

24 de omilii, referindu-se La celelalte ca

fiind 'multe
7 i ne informeazc a decedat

în timpul domniei lui Honoriu i Teodosie

cel Tânr (408-423). Critica recent este de

prere c el este autorul a peste 100 de

omilii, urmând îndeobte ciclul anului litur-

gic. Despre retorica sa s-a spus c este une-

ori suprasolicitat. Cu toate acestea, predi-

cile sale sunt de mare folos pentru

cunoaterea istoriei cultului cretin în anti-

chitatea târzie. Maxim a fost mai mult pre-

dicator, decât teolog speculativ. Opera sa

omiletic este axat pe Sf. Scriptur, pe care

o interpreteaz uneori alegoric. Predicile

sale se concentreaz adeseori asupra sensu-

lui Sf. Taine i a lucrrii Iui Hristos. Hristos

însui este prezent i lucreaz în taine mân-

tuirea noastr. Totodat, multe din omiliile

sunt sunt îndreptate împotriva credinelor i

a superstiiilor pgâne.

Migne, PL 57, 221-760;CPL 220-226b;

PLS 3, 351-379; Almut Mutzenbucher

(ed.), Maximi Episcopi Taurenensis

Sermones, în Corpus Christianorum, Series

Latina, XXIII, Turnhout. 1962 i biblio-

grafie VI-XI1I; M.F. Argies. Maximus (16),

în Smith-Wace, III, p. 881-882; Cross.

Maximus. art. în ODCC, p. 894-895;

AJtaner-Stuiber, 1980, p. 458 i urm.;

Quaslen, Pairology, IV, p. 574-575, cu bi-

bliografie selectiv; M. Pellegrino,

Maxime de Turin (I), în DECA. II, p. 1601-

1602. cu bibliografie; A. Merkt. Maximus

i voji Turm t în LACL, p. 435.

Maxim II de Torino

Succesor la scaunul episcopal de Torino

al lui Maxim* I de Torino la mijlocul sec.
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V. A participat la sinoadele de la Milano

din 451, i Roma din 465. A fost adese-

ori identificat cu predecesorul su în

scaun, despre care vorbete Ghenadie*.

Cercetrile actuale recunosc existena a

doi episcopi purtând acelai nume de

Maxim care au ocupat scaunul de Torino.

Acest al doilea Maxim este autorul unei

omilii sau discurs pe care l-a inut în 453,

cu ocazia sfinirii bisericii principale

{ecclesio major) din Torino, distrus de

ctre huni în 452 i pe care a reconstruit-o,

ca simbol al renaterii Bisericii lui

Hristos în faa vicisitudinilor istoriei, li

mai sunt atribuite aproape 90 de predici

la diverse srbtori principale de peste

an: Crciun, Boboteaz, Duminicile din

Postul Mare etc. sau la srbtorile unor

sfini: Cfprian, Petrii i Pavel etc.

Migne. PL 57 passim; H.H. Frcde, Kirchen-

sdvijtsieUer, Freiburg4 , 1995, p. 628-642; F.

Dell'Oro, II discorso <in reparatione ecclesi-

ae Mediokmensis> per ia solemne ciedi-

cazione delte <ecclesia major> nel/'anno

453, Archivio Ambrosiano 32, 1977, p. 267-

301; M. Pellegrino, Maxime de Turin (II), în

DECA, II. p. 1603 i bibliografia de la art.

precedent; A. Merkt, Maximits ÎL von Turin,

în LACL. p. 435-436, cu bibliografic.

Maximian

Maximian, arhiepiscop de Constanti-

nopol (43 1-434), roman de origine, coleg

al lui Celestin, care ajunge episcop de

Roma. Dup depunerea lui Nestorie* de

sinodul de la Efcs i aprobarea acestuia

de împratul Teodosie, poporul sprijin

alegerea lui Maxim, preferându-l pe

acesta în locul lui Produs de Cyzic, dato-

rit blândeii caracterului su. A fost hi-

rotonit de o delegaie episcopal trimis

de sinodul de la Efes, la 25 octombrie

431, delegaie care a pstrat în comuni-

unea cu Sf, Chirii* al Alexandriei. Ma-
xim ii expediaz lui Chirii o scrisoare

sinodal care s-a pstrat* i o alt scri-

soare tuturor celorlali episcopi, dar care

s-a pierdut, în care a insistat în mod deo-

sebit asupra valorii sinodului de la Efes

i asupra importanei condamnrii lui

Nestorie. A mai luat atitudine împotriva

unor adepi ai lui Nestorie (Helladiu de

Tars, Eutherie de Tyana, Dorotei de

Marcianopolis i Himeriu de Nicomidia)

i a sprijinit reconcilierea dintre Chirii i
Ioan* de Antiohia. S-a stins din via la

12 aprilie 434.

CPG 5770-5773, Grumel, Regestes..., p. 66-

75; G. Dragon, Naissance d'une capitale.

Paris, 1975, p. 471; D. Stiernon, Maximien.

înDECA, I],p. 1 603- 1 604.

Maximian de Anazarba

Maximian sau Maximin de Anazarba,

mitropolit de Cilicia II în timpul sec. V,

susintor al partidei ariene. Este prezent

la sinodul de la Efes din 431. protestând

împotriva sesiunii pripit inute sub

preedinia lui Chirii* de Alexandria. De
aceea, se altur celei de a doua sesiuni a

sinodului de la Efes, care s-a derulat

dup sosirea Iui Ioan* de Antiohia, i
subscrie excomunicarea lui Chirii. In anii

care au urmat el se opune, împreun cu

Alexandru* de Hierapolis, oricror în-

cercri de reconciliere cu Chirii de

Alexandria i rupe legturile cu Ioan de

Antiohia.

S-au pstrat trei din scrisorile scrise de

Maximian în versiune latin: una ctre

Alexandru de Hierapolis, asupra poziiei

conciliante pe care a adoptat-o Ioan de

Antiohia; a doua, despre fuga lui Ioan de

Germanicia i a lui Andrei de Samosata,

i a treia, în legtur cu sinodul pe care

Maximian l-a întrunit la Anazarba în

433, pentru a-l excomunica din nou pe

Chirii. Dei a fost unul dintre cei mai

intransigeni dumani ai lui Chirii i ap-
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rtoral lui Nestorie, Maxim in nu este tre-

cut în lista episcopilor exilai de ctre îm-

prat pentru opoziia lor fa de unirea din

433. Se credec el ar fi decedat între timp.

Migne, PG, 84, 675, 721-725, 773-774;

CPG. 6449-6453; D. Stiernon, Maximien (ou

Maximin) d'Anazarbe, în DECA, IL p. 1605;

G. Rowekamp, Maximianus von Anawba,
în LACL, p. 432.

Maximian de Ravenna

Maximian sau Maximin de Ravenna
(sec. VI), episcop de Ravenna între 546-

556. Bun cunosctor al cercurilor înalte

de la Curtea bizantin, el a fost hirotonit

i numit episcop de papa Vigiliu, în tim-

pul vizitei sale la Constantinopol, în

problema celor Trei Capitole. In perioada

episcopatului su, Biserica din Ravenna

a cunoscut o dezvoltare deosebit. Dato-

rita abilitilor sale diplomatice, dar i
originii sale istriene, el cuprinde în

autoritatea sa i provincia ecclesiastic a

Aquilcii, ca reprezentant al Ortodoxiei,

In consecin, atunci când Vigiliu absen-

ta din Roma. iarDatiusdin Milano, el era

cel care exercita primatul în Italia, pentru

a realiza unirea în spirit ortodox a Bise-

ricilor care au aderat ia cele Trei Capi-

tole. Maximian a realizat o culegere de

formulare liturgice, care au constituit

izvorul Sacranwnîarului Iui Leon.

Migne, PL 106, 608-610 (Lib. pon(.)\ A.

Chavasse, L'Oeitvres iilteratrv de Maximien
da Ravenne, EphremLiturg., 74, 1960, p.

1 15-120; G. Cuscito, Cristianesimo mitico ad
Aquileia e in Istria, Trieste, 1977, p. 286-287;

G. Cuscito, Maximien de Raveime, în DECA,
II, p. 1605; B. Dlimler, Maximian von

Ravenna, în LACL, p. 432, cu bibliografie.

Maximin

Maximin (sec. IV-V). episcop arian de

ilippo Regius, scriitor de limb latin,

venit în Africa în anul 427/428. Despre

viaa sa avem puine informaii i tot

ceea ce ne este cunoscut este dedus din

propiile sale scrieri. Dup spusele sale, el

era mai tânr decât Fer. Augustin* cu

câiva ani, de aceea data naterii sale

poate fi fixat între anii 360-365. Re-

laiile sale intime cu episcopii Palladius*

i Secundianus* ne fac s credem c el

se trgea din Illyria, unde fusese ales cap

al gruprii ariene. însoete trupele goti-

ce aflate în slujba Romei i trimise în

Africa pentru a zdrobi rscoala lui Boni-

faciu. Conductorul acestor trupe era

corniele Sigiswulf. în 397, ci scrie lu-

crarea Dissertatio contra Ambrosiitm,

constituit ca o aprare a arianismului i
un atac la adresa lui Ambrozie*, duman
neînduplecat al acestei erezii Eveni-

mentul major, interesant de reinut, este

dezbaterea public pe care Maximin a

avut-o cu Fer. Augustin. Coninutul aces-

tei dezbateri 5-a pstrat în Cot/atio

Augustiui cum Maximino Arricmorvm

episcopo. Aceast lucrare este importan-

t din dou puncte de vedere: istoric,

pentru c descrie într-un mod viu i
direct evenimentul conflictului, i doctri-

nar, deoarece aici avem o expunere deta-

liat a doctrinei ariene fcute de Maxi-

min. Numrul operelor Iui Maximin a

crescut prin atribuirea de ctre Dom
Capelle a majoritii lucrrilor cuprinse

în Codicele Veronensis LF, considerate a

fî aparinut lui Maximus* de Torino. Este

vorba de un corp voluminos de texte cu

caracter omiletic intitulate: Contra hae-

reticos; Contra luciaeos, Contra paganos.

Eretici, în acest context, sunt ortodocii,

a cror doctrin este combtut de autor.

Celelalte omilii au un caracter apologetic

i rezum diverse argumente polemice cu

iudeii sau pgânii. Exist apoi \m numr
de 15 predici inute de autor la diverse

srbtori împrteti (Epifanie, Pati
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etc), sau cu diverse alte ocazii i come-

morari. In cele din urm, mai exist un

text compus din 24 de Expusitiones de

capitulis Evangeliorum, Ia care a fost

adugat un fragment De nommifrus apos-

tolonwh La aceste lucrri, Meslin a

adugat înc dou tratate exegetice:

Opus imperfectitm m MaUhaeum i
Commeniarium in lob. Aa cum este re-

constituit în prezent, corpi/s-u\ maximi-

nifui cuprinde lucrri exegelice i doctri-

nar-polemice. Lucrrile exegetice, atri-

buite lui Maximin, sunt: Opus imperfec-

titm in Matthaeum y comentariul cel mai

extins la Evanghelia dup Matei, pstrat

din antichitatea cretin latin (Quasten),

Commeniarius in Job, trecut în mod
eronat sub numele lui Origen, i Trac-

tatus in Lucam, din care au supravieuit

fragmente. Din grupul lucrrilor doctri-

nar-polemice amintim: Epistula de fide,

vita et obidi Ulfilae, inclus în Disser-

iatio contra Ambrosianum, Sermo Arria-

norum, împotriva creia Augusiin scrie

un tratat: Co/nra sermoncm Arrianorum.

Fragmenta Arriana, descoperite pe un

palimpsest pstrat în Biblioteca de la

Vatican. Linia doctrinar a acestor scrieri

este arian atât în exprimare, cât i ca

fond. Ele ne dau posibilitatea unei în-

elegeri exacte a ereziei ariene în devia-

iile ei de la învtura ortodox. Astfel,

în ceea ce privete conceptul de Dum-
nezeu, coala lui Ulfila* i implicit Ma-
ximin, afirm c Dumnezeu Tatl este

absolut transcendent, nu numai în relaia

Sa cu lumea creat, ci i în relaia cu

celelalte Persoane Divine, plasate de

tradiie alturi de El. Tatl este singurul

Dumnezeu adevrat. El este Dumnezeu
i Tat, întrucât este onmium auctor, dar

i Dumnezeul Fiului. De aceea, formula

ortodox care afirm c Tatl, Fiul i
Duhul Sfânt sunt unus Deus, trebuie res-

pins. Unicitatea Tatlui deriv din fap-

tul c El este singur Nenscut, sine prin-

cipia i ante principium, înelegând prin-

cipium atât în sens cronologic, cât i
ontologic. El este causa sui i cauz a tot

ceea ce exist, inclusiv a Fiului, deoarece

El este unus auctor. Unicitatea i trans-

cendena absolute ale Tatlui nu îi permit

Acestuia s intre în contact cu lumea

creat. EI face acest lucru prin Fiul, care

este genitus i unigenîtus în relaia cu

lumea creat. Fiul este unus unigenitvs

apitd ingenitum, relaia lui cu Tatl fiind

una de generare, act al voinei Tatlui,

lucrare care nu angajeaz schimbare sau

diminuare în Tatl. Tatl L-a gene-

rat/creat ante saecula i înainte de toate

fpturile. Prin ante saecida se înelege

înainte de crearea timpului, adic a lumii.

Nefîind sine iniia, dei este sine fine.

Fiul nu este consernpitermts i coetermis

în relaie cu Tatl. Subordinaianisnuil

arian se bazeaz pe ideea c Tatl este

este principhun cronologic i ontologic i
pe considerentul c întruparea Fiului este

o dovad a inferioritii Sale, deoarece în

Irup fiind, este supus ptimirii i morii.

Fiul rmâne alturat Tatlui numai pe

plan moral. Acest lucru Ie-a dai posibili-

tatea arienilor din coala lui Ulfila s
accepte formula de la Rimini, care afir-

ma c Fiul este asemenea Tatlui potrivit

Scripturilor. Era îns vorba de o asem-
nare exterioar. legat de voin i Iu-

crare. In ceea ce privete învtura
despre Duhul Sfânt, arienii latini au pre-

luat ideile lui Eunomiu*. Aa cum Fiul

este primul creat al Tatlui, Duhul este

cel dintâi creat de Fiul, potrivit voii Tat-

lui. Aceast nuan arian o regsim

implicit în Filioque, adic în învtura
catolic despre purcederea Duhului i de

la Fiul. O analiz a structurilor doctrinare

ale arienilor latini se impune, deoarece o

serie din • acestea i-a fcut loc în struc-
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turile sectare i eretice de mai târziu,

pân chiar i în zilele noastre,

Migne, PL 57, 781-806, 829-832; PLS, 691-

763; Frederich Kauffmann, Aus der Schule

des Wulfilas, în Texte und Untersuchungen

zur altgermanischen Religionsgeschichte.

Strassburg, 1899, p. 67-90: Opus imperfec-
' tum in Maftheum, în CPG 4569 i CPL 707;

PG 56,611-948; PG. 17, 371-522 (ptr. Iov);

Tractatus in Lacam, în A. Mai, Scriptorum

veterum nova coJIectio 3, 2, Roma. 1821,

191-207. 208-237; Augustin, Coli. a
Maxim., PL 42, 709-814; R. Gryson, Debat

de Maximimis avec Augustin, Scolies ari-

ennes sur te cancîle d'Aquilee, Louvain,

1980; idem, Litterature arienne Latine 1.

Louvain-la-Neuve, 1980, idem. în SCh 267,

Paris. 1980; J. Zeiller. Les orrgines chreti-

emws dans les provinces damibiennes de

i'Empire ramam. Paris. 1918: M. Meslin, ies

ariens d'Occident, Paris, 1967; W.A. Sum-
ruld, Augustine and the Ariam\ Selinsgrove.

1994; E. Amman, DTC 19/1 (1928). 466*

472; H. W. Philloti, Maximinus, art. în Smith-

Wace
?

III, p. 873-874; l.G. Coman, Scriitori

bisericeti din epoca strâromânâ. EIBM-
BOR, Bucureti, 1979, p. 212-215; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 372-373; Quasten, Patro-

logy, IV. p. 98-113, cu bibliografie; M. Si-

monetti, Maximin, Arien, în DECA. II, p.

1606-1607; R. Kany, Maximinus, Goten-

Bischqf în LACL. p. 432, cu bibliografie.

Meliton de Sardes

Meliton de Sardes, (m. c. 190), episcop

de Sardes, în Lydia. Puinele informaii

pe care le avem despre el vin de la Poli-

crat*. care, în scrisoarea lui ctre papa

Victor (189-199), ne spune c Meliton a

fost 'mare lumintor al Asiei', 'eunucii',

adic, necstorit, i c *i-a trit întrea-

ga via în Duhul Sfânt i se odihnete la

Sardes, în ateptarea învierii*. A fost

susintor al practicii quartodecimane*.

Dincolo de aceste date, cunoatem doar

c a lsat o bogat motenire literar. O
list a lucrrilor sale o avem la Eusebiu*

de Cezareea: Despre Pati. Despre felul

de a trai i despre profei. Despre Bise-

rica. Despre Duminica, Despre credina

omului. Despre creaiun e, Despre supu-

nerea simurilor faa de credina. Despre

suflet i Trup sau Despre iotul. Despre

Botez, Despre adevr i despre credina

i naterea Iui Hristos, Despre profeie.

Despre ospitalitate, Despre diavol i
Apocalipsu lui locut. Despre Dumnezeu
întrupat, i în cele din urm, crticica

Ctre Antonin. La acestea se mai adaug
alte ase cri de Extrase, la care face

referire leronim*. Dintre lucrrile sale s-a

descoperit una. Despre Paii, pstrat

într-un manuscris din colecia Chester

Beatty i Universitatea din Michigan.

Numele acestei lucrri a fost descifrat

dup descoperirea unui alt manuscris,

papirusul Bodmer. publicat în 1960, i
prin colaionare cu versiuni copte i
georgiene. Tema tratatului este cea a

noilor Pati, inaugurate de Hrisîos.

Nuana general este cea quartodecima-

n*. Patimile i moartea lui Iisus asigur

cretinilor eliberarea din pcat i de

moarte, dup cum Mielul cel ucis a asi-

gurat evreilor eliberarea. Cretinii, ca i
evreii, au primit deci pecetea eliberrii.

Evreii îns, aa cum s-a profeit, l-au

repins pe Domnul i l-au ucis i, dei

moartea lui a fost preorânduit, lor le

revine responsabilitatea pentru a fi voit

acest lucru. De aceea ei sunt pierdui,

îns cei crora, aflându-se în iad. Iisus le-a

propovduit, aceia sunt prtai ai biru-

inei învierii. Hristologia sa se apropie de

cea a lui Irineu* i Justîh* Martirul,

Hristos fiind prin fire Dumnezeu i om.

El a venit în lume pentru a-l elibera pe

om de pcat, de moarte i de diavol.

Omul a fost creat ca unitate armonioas

intre trup i suflet, iar mântuirea const

în restabilirea acestei uniti, distrus de

pcat i de moarte. Biserica este 'rezer-
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vorul adevrului'. Mântuirea adus de

Hristos nu e numai a omului, ci a între-

gului univers. Pastile sunt 'o tain cos-

mic i universal', patima lui Hristos, 'o

lupt cosmica', crucea, o împletitur

cosmic*, rstignirea lui Hristos,
4

o

extindere dumnezeiasc, care se întinde

în toate i pretutindeni'. Suni sesizate i
atitudini antignostice în aceea c autorul

accentueaz asupra tlrii umane a lui

Hristos i a unitii dintre Vechiul i Noul

Testament. Meliton a fost un teolog de

mare perspectiv i înelegere. Aa cum

Sf. Justin reuise s universalizeze cre-

tinismul prin teoria logosului sperma-

tikos, tot aa Meliton a cosmizat creti-

nismul prin struina sa asupra legturii

dintre chip sau tip i realitate sau adevr,

mai precis, asupra legturii dintre jertfa

Vechiului Testament - mielul - i a Nou-

lui Testament - Hristos (Coman).

J. C. T. Otto, Corpus apologetarum chris-

tianorum, 9, Jena. 1872, p. 374-478; 497-

512; C. Bonner, The Homily on the Passion

by Melito Bishop ofSardis (SD 1 2), London,

1940; Idem, A Coptic Fragment of Melito's

Homily on the Passion, art. în Harvard

Theological Review. 32, 1939, p. 141-142;

Idem, The Text of Meîito's Homily, VC 3,

1949. p. 184-185; Idem, The New-Homily of
Meiito and its Place in Christian Literature,

Oxford. 1937; O. Perler. Sur fa Paque et

fragments, în SCh 123, Paris, 1966; S.G.

Harl. On Pascha and Fragments, Oxford,

1979; Despre Botez vezi J.B. Pitra, Analecte

sacra 2, Paris. 1 884, 3-5; Bodiner Text by M.

Testuz, Papyrus Bodiner VIII, Cologny-

Geneva, 1960; DSp 10, col. 880-981; G.

Salmon. Melito, art. în Smith-Wace, III, p.

894-900; Cross, Melito, St.r art. în ODCC, p.

900; !.G. Coman, Patmlogie, 1956, p. 55;

Idem. I, p. 328-336; Altaner-Stuiber, 1980, p.

63 ;
88-89; Quasten, Patrolog\>. U p. 242-248

(cu bibliografie); A. Hamman, Meliton c/e

Sardes, în DECA. 1 1, p. 1 61 2, cu bibliografie:

G. Rowekamp, Melito von Sardes, în LACL,

p. 436-437, cu bibliografie.

Memnon de Efes

Memnon a fost episcop de Efes între anii

428-440 i a jucat un rol important la

sinodul ecumenic care s-a inut în oraul

su de reedin. i-a aprat cu grij

autonomia în faa încercrilor Constan-

tinopolului de a-i extinde jurisdicia

asupra teritoriului su. In acest scop. face

alian cu Alexandria i sprijin cauza lui

Chirii*. Dup sosirea lui loan* de Antio-

hia la Efes, nu permite clericilor, apari-

nând gruprii acestuia, s se refugieze în

bisericile sale. Depunerea sa din treapt

de ctre episcopii orientali i aprobarea

acestui act de ctre împratul Teodosie II

nu au avut efectul scontat, el rmânând în

scaun pân în anul 440, când apare pe

liste numele succesorului su. De la el a

rmas o scrisoare In legtur cu sinodul

de la Efes. pe care el a adresat-o preo-

im ii din Constantinopol dup con-

damnarea lui Nestorie*. Dup depunerea

sa, el adreseaz, împreun cu Chirii, o

scrisoare sinodului din Efes.

Migne. PG 77, 1463-1466; CPG 5790-5791;

Ep. ad clerum, ACO 1, 1, 3,46 i urm.; ACO
1,3. 1 15 i urm. text latin; Ep. ad. Conciliu/n.

ACO 1, I. 3, 16 i urm.; ACO 1. 2, 75 i

urm.; Fliche-Martin IV, 178 i urm.. 184 i

urm.; J. Mateos, Le Typicon de ia Grande

Eglisey I, Roma, 1962, p. 133; D. Stiernon.

Memnon d'Ephese, în DECA, II. p. 1615; B.

Windau, Memnon von Ephesus* în LACL, p.

437-438, cu bibliografie.

Menandru

Menandru sau Menander, discipol al lui

Simon Magul, care a trit în primajum-
tate a secolului al II-lea d. H. Datele

noastre despre el provin, aproape toate,

direct sau indirect de la Sf. Justin*

Martirul {Apoi, I, 26, 56). De la el aflm

c Menandru era originar din oraul

samaritean Capparatea, c a fost discipol
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al lui Simen Magul i, la fel ca i acesta,

a fost împins de demoni s-i pcleasc
pe muli prin vrjitoriile lui în Antiohia,

unde a predicat, convingându-i adepii

c nu vor muri, dac îi vor urma înv-
turile. Dup spusele Sf. Irineu*, Menan-

dru nu s-a autoproclamat, ca i Simon.

întruparea divinitii pe pmânt, ci

susinea c divinitatea nu poate fi cunos-

cut de nimeni. îns, la fel ca predece-

sorul su, el a spus c creaia lumii apar-

ine îngerilor care îi au originea în

Emroia puterii supreme. El s-a considerat

totui trimisul acestei puteri invizibile,

ca salvator al omenirii, permiând omu-

lui, prin puterile magice pe care le predi-

ca, s ia ce este mai bun de la aceti

îngeri creatori (Irineu, Adv. haer., I, 23,

8). El spunea c, prin botezul în numele

su, discipolii primesc reînvierea i din

acel moment ating o tineree nemuri-

toare, devenind superiori îngerilor. Dup
cum era de ateptat, Sf. Irineu a interpre-

tat aceasta în mod literal, iar istoria sec-

telor eretice a artat c nu este incredibil

ca aceste promisiuni s fi fost fcute. Dar

perpetuarea acestei învturi, pe care

trecutul a dezaprobat-o, este o dovad c
a existat i o interpretare spiritual. Sf.

Chirii* din Ierusalim trateaz tgduirea

acestei învieri a trupului ca un specific al

ereziei samaritene. Sf. Irineu, vorbind

despre Valentin* i Marcion*, spune c
îi au originea în învturile lui Me-

nandru i este foarte probabil c de Ia

samariteanul Justin s fi învat Irineu

etimologia gnosticismului, ce-i are ori-

ginea în samariteanul Simon, continuat

de discipolul su Mcnandru, care a pre-

dicat în Antiohia i de la care a învat

Saturninusi probabil Basilide*. Numele

lui Menandru apare în lista lui Hege-

sippus* (Eusebiu, Hist.Ecc/.AV, 22).

Tertullian* preia informaiile despre

Menandru tot de la Irineu (Ter., de

Anim, 23, 50). (F.F.)

G. Salmon, Menander. în Smith-Wace. III. p.

902; H. Leisegang, Die Gnasis* Leipzig,

1024. p. 204-107; F. K. Burkitt, The Chttreh

and Ciwsjs, Cambridge, 1932; H. Jonas,

Grtosis und spatantiker GelsL GGttingen,

1934; W. Foerester, Die 'ersten Gnostiker'

Simon imd Menonder, în II. Bianghi (ed.), Le

origini dello Gnosticismo, Leid-en, 1967, p.

190-196; Quasten, Patrology, 1, p. 255- 256;

A. Monaci Castagno, Mânandre, în DECA,

11, p. 1618-1619.

Merobaudes, Flavius

Merobaudes, Flavius, poet latin. S-a ns-

cut ctre sfâritul sec. IV, în provincia

Baetica, într-o familie de nobili cu

rdcini în vechile structuri sociale con-

ductoare ale francilor, probabil chiar

printre fondatorii dinastiei merovingiene.

Sidonius Apollinaris ne informeaz c
Merobaudes vine din Baettca la Ravenna

i c se bucura de o trecere atât de mare

la ciulea imperial i în cercurile mili-

tare, încât i s-a ridicat o statuie în Foru-

mul lui Traian. Inscripia de pe statuie,

descoperit în 1813, dateaz din anul

435. La Ravenna, el devine oratorul i

poetul curii Iu! Valentinian 111 i al gene-

ralului Aetius.

Motenirea lui literar const în dou
panegirice, unul în proz, închinat lui

Aetius, care preamrete virtuile mili-

tare i umane ale acestuia, i altul, în ver-

suri, adresat aceluiai personaj, cu ocazia

celui de al treilea consulat. Au mai supra-

vieuit patru fragmente din diverse poe-

me i poemul De Christo. în care desco-

perim o hristologie ortodox (Quasten).

Hristos este cu adevrat Fiul lui Dum-

nezeu, venic i totui S-a nscut în timp,

Creator împreun cu Tatl i S-a întrupat

pentru a dezvlui adevrata fa a Ta-

tlui, primii martori ai acestei lucrri
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fiind mama Sa, pastorii i magii. întru-

parea Sa este mântuirea noastr, iar

moartea, motivul vieii noastre. Poemul

se încheie cu prezentarea doctrinei

despre Treimea cea Una i semnificaia

universala a morii rscumprtoare a lui

Hristos. (N.B.)

Migne, PL 61. 971-074; De Christo, în

Migne, PL 53, 789-790; F. Vollmer. MGH,
AA 14. Berlin, 1905, p. 1-20; M. Ilim,

Damasi Epigrammata, Leipzig 1895, p. 71-

73; F.M. Clover, E Merobaudes. A Traslation

and Historical Conwientary, Transl. and

Proceed. of the American Philol. Ass., 6!,

1971, nr. 1; S. Dopp, Zeitgeschichte in

Dichtungen Claudians. Hermes Eînzel-

schriften 43. Wiesbaden, 1980; J. Fontaine.

Naissance de la poesie dans /'Occident chre-

tien, ff/
e-l']e siecies. Paris, 1981; A. C.

Madan, Merobaudes, art. în Smith-Wace, III,

p. 905-907; Quasten, Patrolog>\ IV, p. 332-

333; I. Opelt, Merobaude, în DECA, II, p.

1623; M. Meier, Merobaudes. în LACL, p.

438, cu bibliografie.

Mesrop

Mesrop - Mato (sec. IV), catolicos i
printele literaturii cretine armene. S-a

nscut în satul Haik sau Haekal, în

provincia Taron, la vest de lacul Van, ca

fiu al lui Vardan, despre care se crede c
fiicea parte din aristocraia armean a

vremii. Este trimis s învee carte la

Antiohia, unde au studiat i ali mari cr-

turari, ierarhi i sfini ai Bisericii cre-

tine, ca loan* Hrisostom, Vasile* de Ce-

zareea, Grigorie* deMazianz i alii. Re-

venit în ar, îmbrieaz cariera mili-

tar, servind ca ofier la curtea arsacid.

Devine apoi secretarul regelui Vram-

apuh. Prsete aceast funcie pentru a

îmbrca haina monahal. In aceast cali-

tate, cltorete prin Armenia, mai ales

în acele locuri unde mai persistau cre-

dinele pgâne. în urma contactului cu

poporul i cu conductorii lui spirituali i
politici, el realizeaz c armenii erau

expui primejdiei de a fi asimilai de o

cultur strin, deoarece la acea vreme

limba de cult oficial era siriaca. In faa

acestui pericol, de altfel iminent, el

ajunge la concluzia necesitii unei lite-

raturi cretine în limba armean. Revenit

la curtea catolicosului Sahak* (Isaac) cel

Mare, acesta îl hirotonete. Cu ajutorul

lui Sahak i al regelui Vramapuh, el pur-

cede la elaborarea unui alfabet care s
poat reda bogia fonetic a limbii

armene. Având Ia îndemân acest instru-

ment vital i ajutat de o serie de traduc-

tori, el începe redarea textului sacrii al

Sf. Scripturi în limba armean. EI însui

a tradus Noul Testament i o parte din

Vechiul Testament i a revizuit întreaga

traducere, fcând uz de manuscrise gre-

ceti. Pe lâng acest text sacru, el a tra-

dus din scrierile Prinilor greci i sirieni.

Totodat, pune temeliile unui mare nu-

mr de coli i mnstiri i purcede la

încretinarea georgienilor i a albanilor,

populaie caucazian disprut în perioa-

da evului mediu. In 422, face parte dintr-o

misiune diplomatic la Constantinopol.

Cu aceast ocazie, obine sprijin din

partea împratului Teodosie pentru aciu-

nile sale culturale. Dup decesul lui

Sahak, Mesrop devine catolicos, funcie

pe care o deine pân Ia moarte (440).

Omiliile i scrisorile sale ne-au parvenit

sub semntura Sf. Grigorie* Lumintorul.

BS, 9, 374-379; PLRE, 2, 759; Koriun

(Chorian), Istoria vieii i a morii varda-

petului Sf Mesrop, Veneia, 1894 (în

armean); J. Marcquart, Ober den Ursprung

des armenischen Alphabets in Verbindung

mit der Biographre des heifigen Mast'oc\

Vicna. 1917; S. Weber, Ausgewâhlte

Schriften der armenischen Kirchenvâter, I,

Miinchcn, 1925, p. 233-318; R. H. Hewsen,

On the Alphahet ofthe Caucasian Albaniam,

REArm., I, 1964, p. 427-432; S.N. Moura-
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viev, Les characteres danie/iens. REArm.,
14, 1980. p. 55-85; Idem, Les characteres

mesropiens. REAlffi., 14, 1980, p. 87-1 1 1; N.
Akinian, Der hi Maschtoiz WanJapeL Viena,

1949 (în armean cu rezumat în german);
Mihai Rdulescu, Civilizaia armenilor ,

Editura Sport-Turism. Bucureti. 1983, p.

199 i urm.; Tigran Grigorian. Istoria i cul-

tura poporului armean. Editura tiinific.
Bucureti. 1993. p. 81-84: R Ananian. în

Bibliolheca Sanctorum, LX, Roma, 1976, col.

374-379. cu bibliografie bogat: Bardenhewer.

V, 197-202; Crfcss, Mesrob. St., în ODCC, p.

906; S.J. Voicu, Mestop, în DECA, II, p.

1631-1632; P. Bruns, Mesrop (MaschtotzK în

LACL. p. 438-439, cu bibliografie.

Messalienii vezi Euchitii

Meiha Zekha

Meiha Zekha (în. sir.: Mslia-Zkha -

Hristos a biruit), compune între anii 550-

569 Chronica Arhelae, cuprinzând

perioada de la 100 pân la 550. Arbela a

fost capitala inutului Abiadene din Per-

sia, al crei prim episcop. Mar Pequidas.

a fost hirotonit de ctre Sf. Apostol

Tadeu. Fr îndoial, o serie de infor-

maii istorice sunt confirmate i de alte

izvoare, ceea ce constituie un aspect po-

zitiv din punct de vedere tiinific. Exist
totui i date care trebuie privite cu cir-

cumspecie. Important este informaia

pe care aceast cronic o d referitor la

hirotonirea episcopilor, care se svârea
prin punerea mâinilor de ctre ali epis-

copi. dup ce persoana fusese aleasa în

prealabil de ctre credincioi i preoi.

De reinut c Botezul era svârit în

numele Sfintei Treimi.

A. Mingana, Sources syriaques, voi. I,

Leipzig, 1907 (cu trad. în francez); E.

Sachau. Die Chronik von Arbela, ein Beitrag

zur Kenntnis des âltesten Christentums im

Orient, Abh. d. Kgk. Preuss.. Ak. d. Wiss.

Jalirg., 1915; Altaner-Stuiber, 1980, p. 234;

Urbina, 210-211, cu bibliografie.

Metafrastul vezi Simeon
Metafrastul

Melodiu de Olimp

Metodiu (m. 311), episcop de Olimp i
unul din cei mai de seam oponeni ai lui

Origen*. motiv pentru care Eusebiu* de

Cezareea nu îl menioneaz în Istoria

bisericeasc. Informaiile date de Iero-

nim* trebuie luate cu oarecare circum-

specie, ele fiind imprecise (Coman). Se
poate spune, cu oarecare certitudine, c a

fost episcop de Olimp în Lycia i dup
alte preri, la Filipi în Macedonia, îns
i-a petrecut o mare parte a vieii în Lycia

(F. Dietkamp). A suferit moarte de martir

în timpul persecuiei lui Maximian Daia

(311).

Metodiu a fost un teolog sistematic, dup
cum putem deduce din modul în care îi

desfoar argumentele critice îndreptate

împotriva unor învturi propuse de

Origen, cum ar fi preexistenta sufletelor

sau concepia spiritualist a lui Origen

privind învierea trupului. Din nefericire

îns. din vasta sa oper doar câteva

tratate au mai supravieuit: Banchetul sau

Despre feciorie: Despre liberul arbitru;

Aglaophon sau Despre înviere; Despre
viaa i activitatea raional; Despre

deosebirea mâncrurilor i desprejunîn-

c menionat în Levitic (Numeri 19) i
cu a crei cenu erau stropiipctoii;
Despre lepra, ctre Sistelius; Despre
lipitoarea din Pilde (30, 15 sqqj i
despre 'Cerurile spun mrirea Iui Dum-
nezeu* (Psalm 18, 1); Despre creatur;

Contra lui Porfiriu etc. Dintre toate

lucrrile sale, doar Banchetul s-a pstrat

în întregime în limba greac. Admirator

al lui Platou, Metodiu concepe acest tra-
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tat ca un dialog în maniera marelui

filosof. Tratatul preamrete fecioria i
se încheie cu un minunat imn închinat lui

Hristos ca Mire al Bisericii. Totodat, el

argumenteaz, sub influena Sf. Irineu*,

teoria recapitulrii, dându-i acesteia o

nuan aparte, în sensul ci el nu o con-

sider pe Mria ca fiind a doua Ev, aa
cum face Irineu, ci susine c rolul de a

doua Ev îl deine Biserica, care este atât

Fecioar, cât i Mam. Prin aceasta, el

introduce nuane ecclesiologice în ideea

de recapitulare. în tratatul Despre în-

viere, numit i Aglaophon, dup numele

medicului din Patara, în casa cruia a

avut loc discuia consemnat în aceast

lucrare, susine, împotriva lui Origen

care afirmase c trupul înviat este un trup

spiritual, c trupul înviat va fi acelai cu

cel din aceast via. Trupul nu este în-

chisoarea sufletului. La început omul a

fost nemuritor cu sufletul i trupul.

Moartea i separarea trupului de suflet au

fost cauzate numai de cel ru din invidie.

Scopul actului de mântuire este de a

reuni ceea ce a fost separat în mod nena-

tural sau împotriva firii. Despre liberul

arbitru (în slavon poart un alt titlu:

Despre Dumnezeu, materie i libera

voin, ceea ce corespunde mai bine

coninutului lucrrii), este o aprare a

libertii de voin împotriva fatalismului

gnostic, cu precdere ce! valentin ian,

argumentând c liberul arbitru al omului

este responsabil pentru ru. Rul nu îi

poate avea originea în Dumnezeu i nici

nu este substan necreat sau venic ca

Dumnezeu. El respinge ideea origenist

a unei succesiuni de lumi. O serie din

lucrrile sale s-au pstrat doar în limba

slavon, într-o form prescurtat i tra-

teaz despre regulile culinare ale Ve-

chiului Testament. Respingerea sectelor,

a supravieuit fragmentar în traducerea în

limba armean fcut de Eznik* din

Kolb. Printre lucrrile pierdute se afl o

lucrare împotriva lui Porfiriu, comentarii

la Facere i Cântarea Cântrilor. Despre

Pythonis este o lucrare îndreptat îm-

potriva lui Origen, care susineac duhul

care s-a artat lui Saul a fost duhul lui

Samuil.

Doctrina propus de Metodiu nu este una

original, ci se înscrie în marea tradiie a

Bisericii de pân la el. Tria cuvântului

su este simit mai ales în fermitatea cu

care combate doctrina origenist despre

venicia lumii, preexistenta sufletelor,

metempsihoz i prefacerea trupurilor

pmânteti. Gândirea sa nu este con-

secvent i adeseori întâlnim i o serie de

contraziceri (Coman). în primele sale

scrieri, Metodiu a fost fkr îndoial

admirator al lui Origen, fcând uz de idei

i interpretri alegorice care îi aparin

acestuia. De altfel, Pamfil*, in Apologia

lui Origen, îi atrage atenia lui Metodiu,

c mai înainte i el a avut o stim deo-

sebit fa de marele doctor.

Migne. PO 18. 28-408; A. Vaillant, PO, 22,

5, 63 1-889; G.N. Bonwetsch, GCS 27, 1917;

H. Musurillo, V. A. Debidour, M&hode
d'Olympe, Le Banquet, S.Ch., 95, 1963; trad.

în Ib. român: C. Corniescu, Banchetul sau

Despre castitate, Âglaofon sau Despre în-

viere, Despre liberul arbitru i Despre viaa

i purtarea raional, în P.S.B, 10, p. 46-241;

G. N. Bonwetsch, Die Theologie des Metho-

dius von Olympus, Berlin. 1903; E.

Buonaiuti, The Elhics and Eschatology of

Methodius of Olympus, HThR, 14. 1921,

255-266; J. Farges. Les idees rnorales et

religieuses de Methode d'Olympe, Paris,

1929; E» Mersch, Le corps mystique du

Christ, ed. a 2-a, I, Louvain, 1936, 276 i

urm.; M. Margheritis, L'mjhtenza di Platone

sul pensiero e sull'arte di S. Metodio

d'Olimpo: Studi dedicai alia memoria di

Paolo Ubaldi, Milan, 1937, p. 401-412; G.

Salmon, Methodius, art. în Smith-Wace, III.

p. 909-402; Cross, Methodius of Olympus.

art. în ODCC, p. 910-911; Tixeront, Patro-

logie, p. 137-139; I.G. Coman, Patrologie,
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1956, p. 109-112; Idem, II. p. 438-470;

Aitaner-Stuiber. 1980, p. 215-216; Quasten,

Pairology. II, p. 129-137; E. Amman, DTC
10/2. col. 1606-1614: C. Rigi. Methode
d'OJympe, în DECA, IL p. 1637, cu biblio-

grafie; J. Paul OSB, C. Schmidt, Methodius

von Olympus, în LACL, p. 439-440.

Metrodor

Metrodor, autorul unuia din cele dou
tratate care prezint evenimentele legate

de Cina cea de Tain i problema calcu-

lui pascal menionate de Fotie. Ambele
tratate au fost îndreptate împotriva quar-

todeci mani lor. Lucrarea conine un ca-

lendar pascal al zilelor i duminicilor cu

lun plin pentru 533 de ani, mai exact

532, Ia care se adaug un an care indic

începutul unui nou ciclu, atunci când se

revine la aceeai ordine a zilelor. Acest

ciclu pornete cu primul an al domniei lui

Diocletian. A doua lucrare, menionat de

Fotie, este un tratat care abordeaz, tehnic

vorbind, calculul pascal i conine o serie

de atacuri la adresa Iui Metrodor.

Lucrarea este adresat unui oarecare

Teodor. Ambele tratate sunt interesante

pentru istoria i practica calculrii

perioadei pascale în Biserica cretin.

Fotie, Bibi cod. 1 1 5 i 1 16 în Migne. PG. 103,

389 i urm.; Th. Mommsen, MGH, Aitct. ani,

9, Berlin, 1892, p. 677 i urm.; G.Salmon,

Metrodoms, în Smith-Wace, III, p. 911-912:

Bardenhewer, IV, 541 i 624; A. de Nicola,

Mctrodore, în DECA. II, p. 1637-1638.

Migetius

Migetius. episcop de Besanon, în a doua

jumtate a sec. VII, îndeobte plasat între

Donat i Temalius. Dup informaia lui

Adso, biograful Sf. Waldebertus, abate

de Luxeuil, Migetius a fost v/r mag-
naram virtutum, i prieten al acestuia.

Cei doi s-au învoit ca cel care va deceda

cei dintâi s fie înmormântat de ctre cel

ce rmâne în via. Potrivit înelegerii,

Migetius a fost cel care a svârit slujba

de înmormântare a Sf. "Waldbertus. Sf.

Migetius a decedat în jurul anului 670.

Adso, Vita S. Waldberti, par. 8, în Migne, PL
137, 692-693; Richard, Histoire des Dioceses

de Besanqon eî de Saint-CIaude, 1, p. 121-

122; S.A. Bennett, Migetius, S/., în Smith-

Wace, III, p. 913.

Migetius

Migetius, eretic spaniol din sec. VIII, a

nu fi confundat cu Sf. Migetius* din Be-

san<;on. Informaiile pe care ie posedm
despre ei le avem din scrierile celor care

au polemizat cu el, în special Elipandus*.

Sub posibile influene prisciliene, Mige-

tius susinea o doctrin curioas despre

Dumnezeu, Conform învturii Iui,

Dumnezeu S-a descoperit în mod succe-

siv, mai întâi în David, ca Tatl, apoi în

lisus, ca Fiul, i în Pavel, ca Duhul Sfânt.

El a fost condamnat Ia sinoadele de la

Toledodin782i785.

E. Amman, în DTC, X, pt. a 2-a, 1929, col.

1720-1722; Cross, Migetius, în ODCC, p.

915. Vezi i Elipandus.

Mihail Badoqa

Mihail, numit Badoqa (examinator) sau

Malphana (magistru), a fost ucenic al lui

Henana* din Abiadene la coala din Ni-

sibe, împotriva cruia se va ridica mai

târziu. Este autor al unor lucrri cu teme

biblice, înc nepublicate. Ii mai este atri-

buit un tratat despre srbtoarea Maicii

Domnului. De la el s-au pstrat i câteva

fragmente dogmatice cu caracter hristo-

logic.

A. Baumstark, Die nestorianischen Schriften

'de causis festorum\ OC 1, 1901, p. 333-
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334; L. Abramowski. A.E. Goodman. Nesto-

rian Collection, C, 1972, 1, p. 105- 1 13 text

siriac i 2, p. 61-67 trad. în englez; Baum-

stark, p. 129; Urbina. p. 134-135; P. Bruns,

Michaei Badoqa (Malphana), în LACL, p.

440.

Mihail Sincelul

Mihail Sincelul. preot in Ierusalim i sin-

cel al patriarhului Toma, în jurul anul

602. S-a nscut la Ierusalim în jurul anu-

lui 761 i a decedat la mnstirea Chora

din Constantinopol în 846. A fost de ori-

gine persan i a devenit monah la mns-
tirea Sf. Sava în jurul anului 786, unde a

fost hirotonit preot. în 815 patriarhul

Toma îl trimite la Roma pentru a solicita

sprijin financiar i a discuta i probleme

teologice i politice. în drum spre Roma,

trecând prin Constantinopol, a fost ares-

tat, fiind acuzat c este iconodul, i a

suferit persecuii sub împratul Leon V.

în 843 este numit sincel pe lâng patri-

arhul Metodie i egumen al mnstirii

Chora. între anii 81 1-813, pe când se afla

la Edessa, a scris un tratat de Sinaxo,

bazat pe lucrri mai vechi. Lucrarea lui,

cea mai veche de acest gen, s-a bucurat

de o larg popularitate, dup cum putem

deduce din numrul mare de manuscrise.

Pe lâng acest tratat, a mai scris o serie

de omilii i encomia: Encomium Dionysii

Areopagitae i Encomium in SS. Archan-

gelos ei Artgelos. li mai este atribuit o

prezentare polemic a originii islamului.

cuprins în Cronica lui George Ha-

martolos. Este destinatarul unei epistole

pe care i-a adresat-o Teodor* Studitul. In

acelai timp, de la el au rmas o serie de

imne religioase i un poem anacreontic

despre restabilirea cultului icoanelor.

Migne. PG 4. 617-6668; Fabricius. Bibi. Gr.,

XI, 186. ed. Harles; Teodor Studitul. Ep. 213

în Migne, PG. 99, 1640: D. Donnet (ed.). Le

trite de la construction de Ia phrase de

Michel Syncelle de Jermalew, Bruxelles-

Rome, 1982; T. Nissen (ed.), Die byzant'mr-

schen Anacreoten, Mtinchen, 1940, p. 48-52;

S.H. Griffith, Greek into Arabic: Life and

Letters în the Monasteries ofPalestine in the

Ninth Ceritwy, Byzantion 56. 1986. p. 117-

138; C. Hoit, Michaei (2), în Smith-Wace,

III, p. 913; R. Browning, A. Kazhdan,

Michaei Synke/los, în ODB, p. 1369-1370.

Mikha sau Mika, Mica

Mikliasau Mika, Mica, scriitor siriac din

sec. V, despre care nu avem date precise.

Elias deNisibe, adic, Elias Bar Schinaia

(975- 1050?), autorul unei Cronici care

trateaz evenimentele din Orient de la

anul 25 i pân la 1012, menioneaz nu-

mele a doi cronicari din sec. VII, dintre

care unul era Mikha sau Mika. Chiar

dac este vorba de una i aceeai pesoan

cu Mikha. episcopul de Lashom, nu este

înc o problem rezolvat. Lui Mikha îi

sunt atribuite urmtoarele lucrri: un co-

mentariu !a Crile Regilor, un panegiric

pentru Sabr-isho, predecesorul su în

scaunul episcopal, un alt panegiric adre-

sat unei persoane al crei nume este

Kntropos (Quentropos sau Quantropos),

i un tratat intitulat Cele cinci raiuni ale

lui Mautebhe.

Assemani. BO, I, 352-353; Wright, p. 46;

Chabot, p. 104-105; Duval, 316.

M ii tiade

Miltiade (sec. II), retor i apologet cre-

tin, originar probabil din Asia Mic, con-

temporan cu Taian* i ucenic al lui

Justin*. A trit i activat pe vremea îm-

pratului Marcu Aureliu. Dintre lucrrile

sale, destul de numeroase, nu s-a pstrat

nici una. Tertiillian* i Ipolit* ne infor-

meaz c el a aprat cretinismul împo-

triva ereziilor i a atacurilor pgâne.
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MIITIADI:
MINUCIUS FELIX. MARCUS

Dup Eusebiu* de Cezareea, Miltiade a
scris o Apologie a filosofici cretine,
adresat conductorilor vremii, fr în-
doial împratului Marcu Aureliu (161-

180) i co-regentului su, Lucius Verus
(161-169), alta împotriva grecilor i a
treia, împotriva iudeilor. De asemenea, el

a atacat erezia montanist i a gnosticilor

valentinieni.

J.C. T. Otto. Corpus apologetarum chris-

tianonwt saeculi secundi, IX, Jena. 1872, p.
364-373; R.M. Grant. The Chronolo®> ofthe
GreekApohgists, în VigChrQ, 1955, p. 25-31:
idem, Five Apologists and Marcus Aurelins,
în VigChr 42, 1988. p. \.\i- G . Salmon!
Miltiates, aii. în Smith-Wace. III. p. 916;
Bardenhewer. I, 1913. p. 284-286; Quasten!
Patrotogx U P- 228: I.G. Coman. Patrologie,

1956, p. 54; Idem, I, p. 326; V. Zangara,
Miltiade, în DECA, II. p. 1644-1645; K.
Pollmann, Miltiades, în LACL, p. 440.

Miltiade

Miltiade (m. 314), episcop de Roma între

310-314. Potrivit informaiilor din Liber
pontijkaiis, Miltiade s-a nscut în Africa
de Nord. Pontificatul Iui este important
întrucât aceasta a fost perioada în care
Constantin cel Mare l-a învins pe Ma-
xeniu i a dat Edictul de la Milano. în

luna octombrie 313. ine un conciliu la

Lateran. care condamn donatismul. In

perioada Fer. Augustin*, donatitii afri-

cani îl acuz pe Miltiade de a fi renunai
la Sfintele Scripturi i a fi adus tmâie ca
jertfa idolilor, în timpul persecuiei lui

Dioclelian. Deoarece donatitii din vre-
mea sa nu l-au acuzat de astfel de lucruri,

credem c acuza mai târzie nu este decât
o plsmuire. Ba mai mult. Fer. Augustin
dovedete pe baz de documente c
acuza era neîntemeiat. A fost înmor-
mântat în cimitirul Sf. Calist de pe Via
Apia, fiind ultimul pap înmormântat în

acest cimitir. Din Catalogul Felician

aflm c a fost african de origine i c a
interzis credincioilor cretini s pos-
teasc joia i duminica pe motiv c aces-
tea erau zilele de post ale pgânilor.

E. Caspar, Gesehichte des Papstums, I, 1930,
p. 103-1 15; J. B. de Rossi, Roma sotierranea
christiunci II, 1867, p. J 88- 190; W.H.C.
Frend, The Donatîst Church, Oxford. 1952;
Ch. Petri, Roma Chrtstiana, Roma, J 976. p.
160-167 (cu precdere); B. Studer, Miltiade
în DECA, II, p. 1645.

Minucius Felix, Marcus

Minucius Felix, Marcus (sec. II sau III),

autor al unei apologii a cretinismului,

scris în limba latin în perioada perse-

cuiilor. Despre Minucius se tie doar c
a funcionat ca avocat la Roma, el fiind

originar din Africa. Lactaniu* îl prezin-
t ca aprtor al cauzei cretine, distins

avocat i campion al adevrului (Insti-

tuiile divine 5, 1,21), iar leronim*, ca
distins avocat fa Roma i autor al unui
dialog între un cretin i un pgân, numit
Octavius (De viris illustrihus 58). Apo-
logia, conceput dup tiparul dialoguri-

lor ciceroniene, s-a pstrat într-un singur
manuscris, Codex Parîsinus 1661, saec.

IX, ca cea de a 8-a carte a lui Arnobiu*,
Contra pgânilor. Cu toate acestea, în

decursul timpului, ea a fost foarte des
publicat, editat i comentat. Coni-
nutul este împrit în 40 de capitole, gru-

pate în patru pri: introducerea (cap. I-

4), concepia pgân despre lume. în vi-

ziunea lui Caecilius, participantul pgân
la dialog (cap. 5-13), un interludiu în

care Marcu, arbitrul dialogului, tempe-
reaz unele ieiri ale lui Caecilius (cap.

14-15), concepia cretin aprat de Oc-
tavius, partenerul cretin în dialog (cap.

16-38) i cea de a patra parte, convertirea

la cretinism a lui Caecilius (cap, 39-40).
Se pare c aceast apologie a fost scris
în memoria lui Octavius, plecat dintre cei

573



MINUCIUS FELIX, MARCUS

vii, întrucât autorul începe prin a aminti

prietenia lor intim (Quasten).

Cât privete data scrierii acestei Apo-

logii, ea este important mai ales datorit

strânsei relaii dintre unele idei i expre-

sii din Apologelicum lui Tertullian*, scri-

s în anul 197, ceea ce sugereaz o influ-

en reciproc. Dac Minucius a consti-

tuit sursa de inspiraie a lui Tertullian,

sau vice versa, este o problem înc ne-

elucidat.

Dialogul a avut loc pe drumul ctre

Ostia, vestit staiune a romanilor. Tre-

când întâmpltor pe lâng statuia lui Se-

rapis, Caecilius trimite în direcia aces-

teia un srut. Gestul lui Caecilius consti-

tuie motivul pentru dialog. Caecilius este

cel care ia primul cuvântul, încercând s
demonstreze, pe temeiuri sceptice i

eclectice, c tot ceea ce îl privete pe om,

este mai degrab o problem de proba-

bilitate, decât de adevr. Inteligena omu-

lui este limitat i de aceea cunoaterea

celor de sus i a celor de jos nu îi este

accesibil. Dac omuJ cuteaz s desci-

freze enigma universului, el nu are ne-

voie de un zeu sau de un creator, pentru

c dezordinea din lumea fizic i moral

este o dovad împotriva unei providene

divine. Din aceast pricin, susine el,

este mai bine s se pstreze credinele

transmise de strmoi i s fie adorai

zeii, cci ei au întins graniele imperiului

dincolo de hotarele soarelui i marginile

oceanului. în plus, este un act de mândrie

i îngâmfare din partea omului s încerce

a înltura i submina, aa cum fac cre-

tinii, o credin atât de veche, atât de fo-

lositoare i salvatoare ca cea a poporului

roman. Cretinii sunt atei, conspiratori

care introduc pretutindeni un fel de cult

ai lascivitii, un fel de frietate prin

care, sub acopermântul unui nume

sfânt, adulterul obinuit este pervertit în

incest. Superstiia lor prosteasc transfor-

m crima în laud. Credina lor într-un

singur Dumnezeu, în rsplata sau pe-

deapsa venic, in învierea trupului este

o absurditate.

Octavius începe prin a sublinia faptul c
toi oamenii, fiir deosebire de vârst, sex

sau rang sunt creai cu puterea i capaci-

tatea de a gândi i înelege. Discern-

mântul nu este dobândit prin soart, ci

este de la natur. Bogatul, preocupat de

afaceri, are ochii aintii mai mult spre

aur, decât spre cer. Cel de jos sau cel

umil este cel care se gândete la înelep-

ciune i transmite învtura sa. Cei care

consider c acest mare univers este re-

zultatul unor întâmplri sau evenimente

fortuite, nu au nici minte, nici sim i nici

ochi. Cci, dac ne ridicm ochii spre cer

sau dac privim la lucrurile de sub cer,

este limpede c exist o Divinitate, de la

care se inspira întreaga natur, care

mic i îndrum totul, iar aceast divini-

tate nu poate fi divizat, ci trebuie s fie

una singur. E adevratc Dumnezeu nu

poate fi vzut cu ochii. El fiind prea str-

lucitor, totui EI exist, aa cum exist

soarele pe care nu-l putem privi. Religia

pgân este un amestec de mituri i mis-

tere dezgusttoare i imorale. O astfel de

religie nu putea da romanilor imperiul.

Tot ceea ce au romanii, rezult din pr-

darea i ruinarea cetilor. Romanii sunt

mari nu datorit religiei, ci unui sacrile-

giu nepedepsit. Acuzaiile împotriva

cretinilor sunt calomnii stârnite de de-

moni. Cretinii nu propovduiesc lucruri

mree, ei le triesc!

La sfâritul acestui dialog., Caecilius se

declar convins în linii mari, detaliile

urmând a fi discutate, iar cei trei prieteni

rmân fericii, Caecilius, pentru c a des-

coperit adevrata credin. Octavius,

pentru c a ieit victorios în dialog, iar

Minucius, pentru credina unuia i biru-

ina celuilalt!
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Dialogul se caracterizeaz prin elegan
i spirit nobil. Autorul este imparial fa
de credina pgân, iar în respingerea

acuzaiilor aduse cretinilor, el face uz de

un limbaj temperat. Dialogul este o îm-

binare interesant de filosofie stoic, idei

platoniciene, amintind adeseori de Ho-
mer, Xenofon. Florus, Horaiu, luvenal,

Lucreiu, Marial, Ovidiu, Sallust, Ti-

bullus i Vergiliu, iar din partea cretin,

descoperim asemnri cu apologiile lui

Justin*, Tatian*, Athenagora*, Teofil*,

fr îns a spune c acestea au constituit

izvoare de inspiraie pentru Minucius.

Din informaia pe care Minucius însui

ne-o d în Octavius, se pare c el in-

teniona s scrie un tratat Despre Destin.

Dac l-a scris sau nu, nu este cert. Ie-

ronim* vorbete despre un tratat Despre

destin sau împotriva matematicienilor

(De Fata vel contra nwthematicos), îns
se pare c stilul acestui tratat se deose-

bete de cel din Octavius i astfel auten-

ticitatea autorului este îndoielnic

(Quasten).

Migne, PL 3, 193-652; J.P. Waltzing,

Minucius Felix, Octavius recogn, Bruges,

1909, cu comentariu; A. SchOne, M. Felix,

Octavius, Leipzig, 1913; R. James. Minucius

Felix, his Diaiogue called Octavius, Oxford,

1636; J. H. Freese, The Octavius translated,

SPCK.. London, 1919; Pelru l Papadopol, M.

Minucius Felix. Ociavius, traducere din ori-

ginal (Biblioteca Prinilor Bisericeti, nr. 4),

Râmnicu Vâlcea, 1936; Idem, op. cit.,

revizuire de David Popescu, în PSB, 3, 1981,

p. 353-398; J. P. Waltzing, Lexicon Minu-

cianum. Paris, 1910; A. Elter, Prolegomena

zu Minucius Felix, Bonn, 1909; H. J. Baylis,

Minucius Felix and his Place anrong the

Early Fathers of the Latin Church, London,

1928; J. J.de Jong, Apologetiek en christen-

dom in den Octavius van Minucius Felix.

With a Summary in English (Diss. Leiden),

Maastricht. 1935; S. Deleani, Minucius Felix

'Oc/avus \ în Vita Latina 150, 1 998, p. 44-53;

E. Heck, Minucius Felix, în Lexikon ftlr

Theologie und Kirche, 3. Aufl. 7, Freiburg,

1998, col. 275-276; idem, Minucius Felix,

der erste christliche Ciceronianer, în Hyper-

boraeus 5, 1999, p. 306-325; idem, Minvcius

Felix, în DerNcue Pauly 8. 2000, p. 141-142;

M. Milhau, Notulae Minucianae 1 11, în Vita

Latina 148, 1997, p. 38-44; Vita Latina 149,

1 998, p. 75-8
1 ; G. Schickler, Minucius Felix,

în M. Vinzent (Hg.), unter Mitarbeit von

Ulrich Volp und Ulrike Lange, Metzler

Lexikon christlicher Denker, Stuttgart, 2000,

p. 437-470, cu bibliografie; G. Salmon,

Minucius Felix. art. în Smith-Wace, III, p.

920-924; Cross, Minucius Felix, art. în

ODCC, p. 920; Altaner-Stuiber, 1980, p.

146-148; I. G. Coman, Patrologie. 1956, p.

70-72; Idem, II, p. 513-521; Quasten,

Patrology, II, p. 155-163, cu bibliografie; P.

Siniscalco, Minucius Felix, în DECA, II, p.

165 1-1652, i bibliografie; B. Windau,M/u/-

cius Felix, în LACL, p. 441-442, cu biblio-

grafie.

Mitrofan de Smyrna

Mitrofan de Smyrna, mitropolit de

Smyrna între anii 857-880, unul dintre

cei mai intransigeni vldici care au refu-

zat s îl recunoasc pe Fotîe* ca patriarh

legitim de Constantinopol, dup ce Ig-

natie a fost silit s se retrag din scaunul

patriarhal. Sinodul convocat de Fotie îl

suspenda, iar împratul Mihail III îl exi-

leaz la Cherson. Aici îi cunoate pe cei

doi frai Constantin-Chiril i Metodiu,

care se aflau în drum spre inutul khaza-

rilor. Dup depunerea din treapt a lui

Fotie, Mitrofan joac un rol de seam în

cadrul sinodului 869-870. Revenirea lui

Fotie în scaun, dup moartea Iui Ignatie,

nu schimb cu nimic atitudinea ostil pe

care Mitrofan o avea fa de el, de unde

refuzul lui de a-l recunoate ca patriarh i
a se reconcilia cu acesta. In plus, et nu

particip la sinodul din 879-880, care îl

reinstaureaz pe Fotie, motiv pentru care

legaii papali, trimii la sinod de loan
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VIII, îl depun din treapt i îl excomu-

nici. Se parec dup demisia definitiv a

lui Fotie din 886, Mitrofan i-a redobân-

dit scaunul. El este autorul unor pane-

girice la Sf. Policarp* al Smirnei i la Sf.

Arhangheli Mihail i Gavriil. De aseme-

nea, îi mai sunt atribuite comentarii la

prima epistol a Sf. Ioan, la epistolele

soborniceti i Ecclesiast (pstrate doar

în traducere georgian).

Mansi. 16, 54-73. 178; J.A.G. HergenrGther.

Phoih/s, 4 voi., în 3, Regensburg, 1 867-1 869,

V, 1-2 passim; F. Dvornik, The Photian

Sclrism. Cambridge, 1948, p. 43-49. 238 i

urm.; Idem, Meirophanes of Smyrncu în

NCE,9,p.758.

Mochimus

Mochirnus (numele su a fost redat în

diverse forme: Mozymus, Moschi-

mus, Mochomeus), preot mesopota-

mian care a scris la Antiohia lui exce-

lent tratat împotriva lui Eutihie*.

Assemani îl plaseaz la sfâritul sec.

V, în anul 494.

Assemani, BO, I, 259; Ghenadie. Ser. eeci,

cap. 71; C. Hoit, Mochimus, în Srnith-Wace.

III, p. 928.

Mocianus de Antiohia vezi

Mutianus Scholasticus

Modest

Modest (sec. II), scriitor cretin antimar-

cionit din sec. II, despre care vorbete

Eusebiu* de Cezareea, spunând câ el a

tiut mai bine decât toi s combat ero-

rile ereziarhului Marcion*. Ieronim* a

cunoscut aceast lucrare, care din neferi-

cire s-a pierdut. Sub numele su au circu-

lat multe lucrri neautentice, ceea ce su-

gereaz marea sa influen i importan.

Eusebiu de Cezareea, Ist. bis., IV, 25;

Ieronim. Vît. ///., 32; G. Salmon, Modesim

(2), în Srnith-Wace. III, p. 929; Bardenhewer,

I, 394; G. Ladocsi, Modeste. în DECA, II, p.

1655-1656; R. Hanig, Modestus, Ami-

marcionit, în LACL, p. 442, cu bibliografie.

Modest de Ierusalim

Modest de Ierusalim (m. 634), patriarh

de Ierusalim. în anul 614 când Chosroes

II atac i cucerete Ierusalimul, iar

patriarhul Zaharia este luat prizonier i
dus în Persia, el era egumen al mnstirii

întemeiate de ctre Sf. Teodor (rn. 529).

Pentru a nu lsa patriarhia de Ierusalim

Iar pstor. Modest accept s fie hiro-

tonit episcop vicar. Se pare c cel care l-a

numit în aceast poziie a fost Heraclie.

Documentele vremii îl prezint ca per-

sonalitate deosebit, de un eroism aparte,

în pofida tuturor primejdiilor venite atât

din partea cuceritorilor persani, cât mai

ales a evreilor, care distrugeau orice

lca cretin, el a reconstruit mnstirea

Sf. Sava, nu înainte de a-i înmormânta pe

clugrii martiri, ucii în perioada cu-

ceririi Ierusalimului. în 628, patriarhului

Zaharia i se permite s revin în scaun.

El aduce cu sine i Sf. Cruce luat de

ctre peri. Nu se tie dac la revenirea

patriarhului. Modest mai continu s
dein funcia de vicar. Cert este câ dup
decesul lui Zaharia, ei devine patriarh de

Ierusalim. Fotie îi atribuie trei omilii: De

wiguentiferas tmtlieres; In Hypapwuem

i In Dormitionem, Autenticitatea acesto-

ra nu a fost recunoscut unanim. Cel

puin ultima din cel trei omilii. Despre

Adormirea Maicii Domnului, se crede câ

ar aparine unui alt autor de la sfâritul

sec. Vlî.

Migne, PG 86, II, 3267-3312; Loparev.

Biografia în greac în anul 1892, în BHG,
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1299- 1299a; M. Jugie, La Mort et I'assomp-

lion de laSainte Vierge* Roma, 1944, p. 139-

150; £/?. în F. Macler, Histoire d'Heraclius,

Paris, p. 104, p. 70-73 trad. în francez; R.

Devreesse, LesAnciem commentateurs grecs

des Psaums, Roma, 1970, p. 324; E.

Venables, Modestus (I), în Smith-Wace, III,

p. 929; J.-M. Sauget, Modeste, în DECA, II,

p. 1656-1657; G, R^wekamp, Modestus von
Jerusaletn, în LACL, p. 442, cu bibliografie.

Moise de Aggel

Moise de Aggel (sec. VI), episcop

monofizit, în a doua jumtate a sec. VI.

Traduce în siriac din operele lui Chirii*

de Alexandria, iar la solicitarea unui c-
lugr, pe nume Pafnutie, traduce Glqfi-

rele. Cam în acelai timp, dac nu cumva
puin mai înainte, dup cum sugereaz

scrisoarea aceluiai Pafnutie, a redat în

siriac tratatul Despre închinarea în duh
i adevr Se pare c tot el a tradus

Thescwrum de sanda et consubtantiali

trinitate, cât i comentarii la diverse cri
din Vechiul i Noul Testament i lucrri

polemice ale aceluiai autor.

J.B.Chabo^CSCO, Paris, 1912 (Comentariul

Ia Luca, cu trad. în francez); R.M. Tonneau,

CSCO, Louvain, 1953 (împotriva lui Iulian);

Baumstark, p. 160-161 (lucrri inedite);

Bardenhewer, IV, 28-70; Wright, p. 74;

Urbina, p. 244-245, cu bibliografie.

Moise bar Kepha

Moise bar Kepha (815-903), episcop

iacobit, unul dintre cei mai prolifici scri-

itori sirieni iacobii. Tatl su, Simeon

Kepha, iar mama sa Maryam, l-au cres-

cut în credina cretin, încredinându-I,

spre a fi educat, Rabbanului Chiriac,

stareul Mnstirii Mar Sergius de pe

Tura Sahya sau Muntele Sec de lâng

Balad. In acest aezmânt el îmbri-
eaz viaa de monah, In anul 863 este

ales episcop de Moul i îi ia numele de

Sever. Moare în 903, fiind înmormântat

Ia Mnstirea Mar Sergius.

Moise bar Kepha a lsat o oper deosebit

de vast. A scris comentarii Ia întreg

Vechiul i Noul Testament, lucrri citate

adeseori de ctre Bar Hebraeus în Ausar

Raze. Din nefericire au supravieuit doar

comentariile la Facere, la Evanghelii i la

Epistolele pauline. Se mai pstreaz un

tratat asupra creaiei, Hexaemeron, în

cinci cri. Tratatul De Paradiso, dedicat

prietenului su Ignatie, exist doar într-o

traducere latin, fcut de Andreas Ma-

sius. Tratatul Despre suflet în 40 de ca-

pitole, arat, printre altele, modul în care

cei decedai beneficiaz de ofrandele

care se fac în numele lor. A mai scris

despre predestinaie, despre libera voin-

, o serie de controverse cu ereticii, omi-

lii la srbtorile de peste an, predici fune-

rare i discursuri, cuprinzând sfaturi pen-

tru copiii Sfintei Biserici Ortodoxe, i un

discurs în care arat de ce Mesia este

numit cu diverse epitete i nume. Moise

a fost preocupat i de problema Sfintelor

Taine. In acest sens, el a scris despre

Taina Sf. Maslu, în 50 de capitole, la care

este anexat un cuvânt despre sfinirea Sf.

Mir; despre Sf Botez; despre hirotonirea

episcopilor, preoilor i diaconilor; de-

spre tunderea în monahism. A flicut o

prezentare detaliat a Sf. Liturghii i a

scris dou Anafore, dintre care una a fost

tradus de Renaudot.

Biograful su îi mai atribuie un comen-

tariu la dialectica lui Aristotel, un altul la

opera lui Grigorie* de Nazianz, în dou
volume, i o istorie bisericeasc. Pier-

derea acestora este regretabil.

Assemani, BO, II, 128, 131, 218; Bar

Hebraeus, Chron. eccl., I, 393, II, 217; De
Paradiso Commetarhts, trad. în latin de A.

Masius, Antwerpen, 1569 în Migne, PG 91,

481-608; Expunerea asupra liturghiei, ed. de
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R.H. ConnoIly-H.W. Codrington, TwoCom-
mentaries on the Jacohhe Lifurgy, 1913 (cu

trad. în englez, p. 24-90); J. BakoS (ed.),

Hexaemeron (fragmente), în Archiv

Orientalni, II, 1930. p. 327-361, 460-491; O.

Braun, Moses bar Kepha imd sein Bitch von

ier Seule. Freiburg i. Br., 1891 (trad. în germ.

a tratatului De anima); Wright, p. 146-148;

Duval, p. 391-392; Chabot, p. 95-96;

Baumstark, p. 281 i urni.; Cross, Moses bar

Kepha, în ODCC, p. 944.

Moise de Khorene

Moise de Khorene, considerat de ctre

concetenii si Printe al istoriei ar-

mene. Poetul i Graniaticianul. A fost ne-

pot i ucenic al lui Mesrob*, întemeie-

torul literaturii armene. S-a nscut la

Khoren sau Khorni, ora în provincia

Darou, în sec. V. Face parte din grupul de

emineni studeni trimii de ctre Mesrob

pentru studii la Constantinopol, Edessa,

Alexandria. Atena i Roma. La reîn-

toarcere în Armenia, particip la tradu-

cerea Sf. Scripturi în armean, lucrare

svârit între anii 403 i 433. Dup
moartea lui Eznik*, devine episcop de

Pakrevant. Samuel de Ani, istoric medie-

val, susine câ el a trit 120 de ani, f-

când astfel comparaie între el i biblicul

Moise. Dintre lucrrile lui s-au pstrat:

Istoria Armeniei; Tratat de retoric;

Tratat de geografie; Epistol la înlarea

cu Trupul a Sfintei Fecioare Mria;
Omilie la Schimbarea la Fa a lui

Hristos; Predic la Hrispina, o sfânt

fecioar i muceni armean, i o serie

de imne incluse în cartea de slujb a

Bisericii Armene.

V. Langlois. Collection des historicns

anciem et modemes de /'Armenie, 11, Paris,

1869, p. 45-175; R.W. Thomson. Moses Ko-

renats'i, History of the Armenians, Cam-

bridge, Mass., London, 1978; F. C. Cony-

bear, The Date ofMoses ofKhoren. în BZ, X,

1901, p. 489-504; Aurel Decei, Românii din

veacul al IX-leapân în al XHI-lea în lumina

izvoarelor armeneti. în Relaii româno-ori-

entale. Culegere de studii. Editura tiinific

i Enciclopedic, Bucureti, 1978, p. 15-117;

Tigran Grigorian, Istoria i culturapoporului

armean, Editura tiinific, Bucureti, 1993,

p, 255 i urm.; Bardenhewer, V, p. 189-195;

G.T. Stokes, Moses (5), of Chorene, în

Smith-Wace. III, p. 949-950; Cross, Moses of

Chorene, în ODCC, p. 944; S.J. Vbicu, Moise

de Khorene, în DECA, II, p. 1660, cu biblio-

grafie; P. Bruns, Moses von Choren, în

LACL, p. 445, cu bibliografie.

Monofizitism

Monofizitism (de la grecescul ixovoq -

unu i qruaiq - natur, fire), învtur
potrivit creia în Persoana lui Hristos cel

Întrupat nu exist decât o singur natur

sau fire, i anume, natura divin. Aceast

învtur nu este conform cu doctrina

ortodox potrivit creia în Persoana lui

Hristos subsist, dup întrupare, în mod
egal, cele dou naturi sau firi, omeneasc
i divin. Doctrina ortodox a fost stabi-

lit la sinodul ecumenic de la Calcedon

în 451. Gruparea monofizit se contu-

reaz ca reacie împotriva acestei viziuni

hristo logice duofizite, care concentreaz

esena teologiei alexandrine. Intre primii

conductori ai gruprii monofizite îl

menionm pe Timotei* Aelurul i Pe-

tru* Piuarul. In timp au aprut mai multe

grupri monofizite. Monofiziii extre-

miti ai Iui Iulian* de Halicarnas, care

susineau incoruptibilitatea i nemurirea

Trupului lui Hristos din momentul întru-

prii, grupare cunoscut sub denumirea

de aphtartodocei* sau pliantasiastae.

Acestora li s-a opus Sever*, patriarh de

Antiohia, care a promovat o doctrin mai

apropiat de cea ortodox i ale crei
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nuane deosebitoare pol fi evaluate ca

fiind doar terminologice. în sec. VI apar

theopaschiii, o alt form de monofî-

zitism.

Au existat încercri de rezolvare a aces-

tei probleme în sec. V i VI. împratul
Zeno (474-491) a produs Henotikonul*

care s înlocuiasc doctrina calcedo-

nian. Formula nu a fost acceptat la

Roma i a fost respins i de monofiziii

extremiti din Egipt, ducând la schisma

acacian. La rândul lui, împratul Justi-

nian I (527-565) a încercat i el o rezol-

vare, îns fr sori finali de izbând.

Monofizitisinul a fost adoptat de câteva

Biserici din Orient: Biserica Copt, Bise-

rica Etiopiana, Biserica lacobit i, cu

nuane, de ctre Biserica Armean. Toate

aceste Biserici accept învtura Prin-

ilor Bisericii antecalcedoniene, îns, în

mrturisirile lor de credin i în docu-

mentele liturgice oficiale, profeseaz o
credin ortodox, dar în termeni mono-
fizii, dei teologi individuali, aparinând

acestora, profeseaz învtura hetero-

dox a lui Eutihie* i a discipolilor si. în

ultimul timp, dialogul teologic dintre Bi-

serica Ortodox Rsritean i Bisericile

Ortodoxe Vechi Orientale a promovat un

spirit nou de înelegere asupra doctrinei

hristologice, mrturisind unitatea de cre-

din, în deosebirea formulrii lingvis-

tice.

A. Grillmeyer, S.J.-H. Bacht, S.J., (ed.)
f
Das

Konzil von Chalcedon, Geschichle und
Gegenwart, 3 voi., 1951-1954; W.H.C.
Frend, The Rise of the Monophysite Move-

me/U, Cambridge, 1972; J. Lcbon, Le mono-
physisme severiene, Louvain, 1909; A.A.

Luce, Monophysitism Post and Presant. A
Study in Christology, 1920; W.A. Wigram,

The Separation of the Monophysites, 1923;

Cross. Mori&phsytism, art. în ODCC, p. 931-

932; M. Simonetti, Monopliyshes. în DECA,
II. p. 1669-1673; I. Caraza, Hristalogia sino-

dului IV ecumenic de Ia Calcedon in pre-

ocuprile teologilor romano-catolici i pro-

testani din vremea noastr i punctul de

vedere ortodox. Tez de doctorat. Editura

Episcopiei Sloboziei i Clrailor, 2000,

passim.

Monoimus

Monoimus, gnostic arab din sec. II d.H.

Numele su este menionat într-o

scurt însemnare Ia Teodoret* {Haer.

Fab., i, 18). Ipolit* ne d o scurt de-

scriere a doctrinei lui Monoimus i un
fragment dintr-o scrisoare adresat
Lui Theophrastus. Sistemul descris de
ctre Ipolit pare la prima vedere un
simplu panteism, dar la o examinare
mai atent, putem descifra prezena
unor elemente cretine, astfel c este

considerat, pe bun dreptate, o ere-

zie i nu o form de pgânism. Exist
referiri exprese la Epistola ctre Co-
loseni i la Prologul din Evanghelia

dup Ioan. Punctul de plecaTe al spe-

culaiei este originea Fiului Omului
în Noul Testament, de unde deducia
c primul principiu era numit Om.
Este o greeal s-L cutm pe Dum-
nezeu în creaie, în realitate trebuie

s-L cutm în noi i îl vom gsi mai
uor prin studiu i prin aciuni invo-

luntare ale propriului nostru suflet.

Relaia dintre Om i Fiul Omului
exist de dincolo de timp. Ultimul

eman din primul, el vine dintr-o

imediat i etern necesitate a naturii

Sale, aa cum din foc este necesar s
apar lumina, pentru a-1 face vizibil.

Referitor la primul principiu, Scrip-

tura vorbete atât despre Fiin, cât i
despre devenire, primul cuvânt se

refer la Om, iar al doilea la Fiul

Omului. Speculaiile lui Monoimus,
aa cum ne sunt nou relatate, se re-
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fer doar la creaie i nu trateaz de-

loc problema mântuirii. (F.F.)

G. Salmon, Monoimush
în Smith-Wace, IU, p.

934-935: M. Marcovieh, Studies in Graeco-

Romcm Religions and Gnosticism, Leiden, p.

134-143; R. Hanig, Monoiimts, Gnostiker, în

LACL, p. 444.

Monotelism

Monotelism, erezie hristologic din sec.

VII, consecin a încercrii de a recupera

gruparea eretic monofizit la doctrina

ortodox. învtura principal consta In

afirmarea unei singure lucrri, \\xa

evepyeia. care purcede dintr-o singur

voin, ^ovov 6eA,ihicx, a lui Dumnezeu-

omul. Sorgintea propriu-zis a acestei

erezii nu este una religioas, ci politic.

Ea a aprut atunci când scindarea gru-

prii monofizite de cea duofizit a pus în

primejdie integritatea imperiului bizan-

tin, ameninat de primejdia persan i,

bineîneles, de cea mohamedan. Istoria

monotelism ului se întinde pe o perioad

de 60 de ani, pân la cel de al aselea si-

nod ecumenic, care a avut loc la Con-

stantinopol, în 681, Punctul de pornire ai

acestei erezii îl descoperim în monofi-

zitismul Iui Sever*, care a folosit termi-

nologia lui Chirii* al Alexandriei, fcând

referire la o singur natur în Hristos,

pentru a exprima unitatea Persoanei Sale.

Aa se face c în limbajul teologic i-au

fcut apariia expresii ca: o singur

voina sau o singur lucrare, dei erezii,

precum apolinarismul, au fost con-

damnate pentru c au negat c Hristos

avea suflet omenesc, susinând c EI

avea doar voin divin. Sever de An-

tiohia (512-51 8) a insistat asupra faptului

c, întrucât Hristos era unitate, natura

uman i natura divin fiind în corelaie

strâns, se putea vorbi de o singur voin
i de o singur lucrare. Patriarhul Evlo-

ghie* de Alexandria (580-607) vine în

aprarea învturii potrivit creia în

Hristos exist dou voine i dou lu-

crri. Adversarii lui, pornind de Ia doctri-

na lui Sever, vorbeau doar de o singur

voin care izvora din voina unui subiect

unic. Chiar dac pentru Sever aceast

doctrin putea fi interpretat în sens orto-

dox, ea a deschis îns larg porile noii

erezii monotelite. Patriarhul Serghie I de

Constantinopoi îi sugereaz împratului

Heraclie c monofiziii din Siria i Egipt

puteau fi readui în Biseric pe temeiul

afirmrii unei singure lucrri i a unei

singure voine în Hristos. în acest sens, s-a

luat legtura cu George Arsas, capul

monofiziilor din Egipt, i cu Pavel cel

Orb din Armenia. In realitate, sugestia

Iui Serghie nu a avut rsunetul scontat,

împratul nu cedeaz i în 626 ia legtu-

ra cu Cyrus, mitropolit de Sevastopolis,

care a acceptat explicaiile date de

Serghie, cointeresându-1 în acelai timp

i pe Teodor de Pharan, Arabia. Drept

rsplat pentru înelegerea sa, împratul

Heraclie îl face pe Cyrus patriarh de

Alexandria, dându-i totodat sarcina de

a-i convinge pe monofizii s revin în

sânul Bisericii. Un Act de Unire, isclit

Ia 3 iunie 633, mrturisea în mod expli-

cit; 'un Hristos i Fiu, svârind cele ce

sunt atribuite lui Dumnezeu i omului

într-o singur lucrare teandric" (Mansi

11, 565). Paralel cu acest act, Heraclie

realizeaz un tratat de unire cu Biserica

Armean. Problema monotelismului

const în aceeac Mnonoenergismuf de-

not o singur lucrare care ar putea pur-

cede din coordonarea celor dou voine,

divin i uman, în Hristos. Ins, tot atât

de bine poate însemna o singur surs a

lucrrii, ceea ce ar nega voina uman în

Hristos. Sofronie* al Ierusalimului se ri-

dic împotriva acestei noi doctrine, scri-

indu-i lui Serghie al Constantinopolului.
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care în replic afirm c Prinii i
Sinoadele. în loc s vorbeasc despre

dou lucrri în Hristos, vorbesc despre o
singur Persoan care opereaz în lu-

crarea uman i cea divin a Cuvântului

întrupat. Acesta a fost i sensul în care

Serghie îi scrie papii Honoriu I (625-

638). Papa îi trimite lui Serghie dou
scrisori în care, pe lâng faptul c aproba

atitudinea Patriarhului, el însui folosete

expresia nefericit *o singur voin' în

Hristos, în loc de ko singur lucrare*.

Rspunsul lui Honoriu, considerat a fi

rspunsul 'unui om prost informat i de

altfel puin clarvztor', susinea printre

altele 'mrturisim o voin unica a Dom-
nului lisus Hristos, deoarece, potrivit

oricror mrturii, divinitatea a luat natu-

ra noastr, îns fr pcatul care era în

ea
5

. Aceste ultime cuvinte dovedesc c
papa. prevenit de Serghie, a inut s ex-

clud orice opoziie uman fa de voina
divin, prin aceasta el aprobând, fr re-

zerv, propunerile doctrinare ale patri-

arhului. Interzicând s se vorbeasc
despre una sau dou lucrri în Hristos,

pentru a evita posibilitatea unui conflict

între cele dou voine, divin i uman,
în Hristos, de unde afirmarea "unei sin-

gure voine', papa Honoriu furnizeaz el

însui baza doctrinei Ecthesis-\ih\\ pro-

mulgat de Heraclie în 638. Ecthesis-\\\.

devenit documentul central al monotelis-

mului. interzicea s se mai vorbeasc

despre una sau dou lucrri i admitea o
singur voin în Hristos. Cele dou
sinoade de la Constantinopol din 638 i
639 accept Ecthesis-u\. Reacia împotri-

va monotelismului nu a întârziat prea

mult. Urmaii celor care au aprobat

aceast doctrin, loan IV. Teodor 1, la

care se altur Maxim* Mrturisitorul,

se ridic împotriva ei, condamnându-o.

In 647 papa Teodor I îl excomunic pe

Pavel. patriarhul Constantinopolului,

pentru refuzul acestuia de a condamna
erezia monotelit. în acelai an. împra-
tul Constans II (641-668), pentru a rein-

staura pacea religioas, a promulgat un

Typos (Norm de credin), care interzicea

orice discuii referitoare Ia una sau dou
voine sau lucrri în Hristos. La cererea

Iui Maxim Mrturisitorul, Papa Martin I

(ine un sinod la Lateran, care condamn
monotelismul i Typos-u\. Ca represalii,

împratul îi aresteaz pe cei doi, îi judec
i îi trimite în exil. Cu toate represaliile

care au urmat, adversarii monotelismului

nu au cedat. Typos-u\ rmâne îns în

vigoare pân dup asasinarea lui Con-

stans, în 668. împratul Constantin IV

(668-68
1 ) permite convocarea unui sinod

ecumenic care s discute aceast pro-

blem. Sinodul a avut loc la Constan-

tinopol în 680-681 i restabilete doctri-

na hristologic de la Calcedon, în con-

textul creia se afirm dou lucrri natu-

rale i dou voine, alturi de libera

voin în Hristos.

Hefele-Leclercq, Hist. Conc, III; J. Tixeront,

Hisfoire des Dogmes, III, 1912, p. 160-192;

A. Chillet, Le monothelisme, expose ei cri-

tique, Brignais. 191 1; Fliche-Martin, 5, p.

103-179; Cayrd, II, p. 293-299; Cross,

Monothelism, în ODCC, p. 932-933; G.

Owens, Monothelism, în NCE, 9, p. 1067-

1068; Vezi aii.: MAXIM MRTURI-
SITORUL, SQFRONIE DE IERUSALIM.
ANASTASIE SINAITUL,

Montanus

Montanus, eretic cretin din sec. II d.H.

A început s predice în jurul anului 160

d.H., în oraul Ardaban din Frigia. El

anuna sfâritul lumii, instaurarea unei

împrii mesianice de o mie de ani,

venirea Ierusalimului ceresc i îi chema
pe cretini s triasc în castitate, pen-

tru a fi pregtii s primeasc aceste eve-

nimente. Dou femei, Priscilla i Maxi-
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milla, au devenit adeptele profetului

entuziast. Montanus se prezenta ca fiind

Paracletul, anunat de Iisus Hristos, i
dup un început dificil, a adunat în jurul

lui foarte muli adepi, ceea ce a stârnit

ostilitatea ierarhiei bisericeti. Apariia

acestei micri în Frigia este o continuare

a lungii tradiii profetice din acea zon.

Profeii au jucat un rol important în

Biserica primelor dou generaii, iar

cazul lui Hermas* este un exemplu in

acest sens, mai ales c s-a manifestat

într-o comunitate prin excelen „raio-

nal". Roma. Rapida rspândire a mon-

tanismului din Occident pân în inu-

turile prilor, atest c noua profeie

gsea la cretini un teren propice i
rspundea unei nevoi. Dup 1 77, chiar i

Roma i Lyon-ul fuseser atinse de mon-

tanism, însui apologetul cretin Ter-

tullian* fusese câtigat de partida mon-

tanist. îns, refluxul acestei micri este

Ia fel de rapid în Occident ca i rspândi-

rea, în Orient îns, ultimele comuniti

montaniste dispar în sec. IV. Ostilitatea

fa de autoritile imperiale, desele

provocri la adresa acestora prin forarea

martirajului, ce puneau în pericol pe toi

cretinii, rolul important acordat fe-

meilor în biserici, idei care contraveneau

doctrinei cretine, au dus la respingerea

montanismului de ctre conducerea

Bisericii.

G.N. Bonwetsch, Dte Geschichie des Mon-

tanismus. 1881; G. Saimon. Montanus (1),

ta Smith-Wace, HI, p. 935-945; P. de

Labriolle, Les sources de l'histoire du monta-

nisme. Paris. 1913; idem. La Crise montaniste.

Paris, 1913; J.M. Ford, Was Montanism a

Jewish-Christian heresy?, în JEH, XVII,

1966. p. 145-158; TU. Barnes. The Chro-

nology of Montanism, în JThS, 21, 1970, p.

403-408; A. Strobel, Das heih'ge Land der

Montanisten. Berlin. 1980; Cross, Mon-

tanism^ m ODCC. p. 934. cu bibliografie; B.

A land, Montan - Montanism e, în DECA. 11,

p. 1673-1675 i bibliografia; T. Baumeister,

Montanus, în LACL, p. 444-445. cu biblio-

grafie.

Montanus de Toledo

Montanus de Toledo, episcop de Toledo,

i primul mitropolit al acestui ora. A

fost preocupat de întrirea poziiei die-

cezei sale, prin anihilarea tendinelor

eretice ale priscilienilor i reglementarea

disciplinei i educaiei preoilor. în acest

scop, el convoac un sinod la Toledo în

527, care propune un adaos de cinci

canoane disciplinare Ia Codex Canonum.

în cele dou epistole ale sale, una adre-

sat credincioilor bisericii din Palencia,

iar cealalt, clugrului Turribius, dez-

volt aceleai preocupri fa de disci-

plina preoilor.

Migne, PL 65. 51-60; 84, 338-342; CPL

1094; M.A. Ward. Montanus (3), în Smith-

Wace, III, p. 945-947; J. Orlandis, D. Ramos-

Lisson, Die Synoden aufder Iberischen Halh-

InseL Paderborn, 1981; Diaz, 4-5; Idem,

Montan de Tolede, în DECA, 11, p. 1676; E.

Reichert, Montanus von Toledo, în LACL, p.

445.

M uirc lui

Muirchu, numit i Maccu-Machteni, ha-

gii iograf irlandez, fiul Iui Cogitosus, cel

care a scris Vita S. Brigidae, folosit ca

model de ctre Muirchu în redactarea

lucrrii sale haghiografice, intitulat Vita

S. Patricii. El scrie aceast lucrare la în-

demnul Iui Aed, episcop de Sletty (680-

700), cruia autorul o i dedic. Viaa Sf.

Patriciu, urmeaz stilul i tradiia lucr-

rilor haghiografice ale vremii, îns pre-

zint o oarecare importan i pentru

istoria sec. VII. Lucrarea Iui Muirchu se

pstreaz i în Liber Ardmachanus.

CPL, 1105; E. Hogan, Vita S. Patricii, Bru-

xelles, 1886, p. 17-121; Liber Ardmachanus,
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ed. de J. Gwinn. Dublin, 1913, p. 3-16, 39-

40, 442-452; W. Stokes, The Ihparite Life of

Patrick xvith other Documvms relating to that

Saint* London, 1887; J. Gammack, Muirchu,

în Smith-Wace, III, p. 999. L. Bieier, The

Patrician Texts in thc liook of Annagh,

Dublin, 1979, p. 61-122; E. Malaspina,

Muirchu, în DECA, ÎL p. 1692.

Muratori, Fragmentul sau

Canonul

Muratori, Fragmentul sau Canonul repre-

zint cea mai veche list existent a

crilor Noului Testament, descoperit de

L. A. Muratori în 1749, într-un manu-

scris din sec. al VUI-lea, aflat în Biblio-

teca Ambrosiana din Milano. Patru frag-

mente ale aceluiai document au fost

gsite în al i codici din secolele XI i XII..

aliai în pstrare Ia mnstirea Monte-

cassino. Lista dateaz din partea a doua

a sec. al II-lea, deoarece Pius I, Hermas*,

Marc ion*. Basilide* i Montanus* au

fost menionai ca fiind contemporani ai

autorului acestui document, care se crede

c ar fi fost nimeni altul decât Ipolil*

Romanul (Th. H. Robinson, Th. Zahn.

M. J. Lagrange). Celelalte sugestii cu

privire la autor, Clement* Romanul,

Meliton* de Sardes sau Policrat* din

Efes, sunt mai puin posibile (Quasten).

începutul propriu-zis al textului lipsete

i de aceea manuscrisul începe prin a

meniona Evanghelia dup Marcu. Rei-

nem c autorul demonstreaz originea

apostolic a crilor enumerate în list,

adugând diverse detalii privind autorul

i canonici tatea acestora, mai ales cu pri-

vire la Evanghelia dup loan. Sunt men-

ionate, dup Evanghelii, Faptele Apos-

tolilor, 13 Epistole ale Sf. Pavel, Epis-

tolele Sf. Ioan i Sf. Iuda, dou Apo-

calipse, a lui loan i Petru (despre aceas-

ta din urm se afirm: "dei unii dintre

noi nu vor s o citeasc în Biseric'),

fiind trecute cu vederea Epistola Sf

lacob i Epistolele Sf. Petru. Sunt consi-

derate eretice, Epistolele Sf. Pavel ctre

Laodiceni i Alexandrini. Lista mai men-

ioneaz i Cartea înelepciunii, 'scris

de prietenii lui Solomon" alturi de Ps-
torul lui Hernia, recomandat spre citire.

La sfâritul listei, sunt respinse crile,

considerate eretice, ale lui Valentinus*,

Miltiade*, Marcion*. Rmâne incert

problema limbii în care aceast list a fost

redactat: greaca sau latina. Avându-se în

vedere faptul c limba latin în care este

redactat documentul reprezint stângcii

i multe greeli ortografice, se crede c la

origine acesta a fost redactat în greac

(Quasten).

L. A. Muratori, Antiquitates Italicae medii

aevt\ 3. Milan, 1740. 851-854; G. Rauschen,

Momtmenta minora saeculi secundL (F. P. 3),

ed. II. Bonn, 1914, p. 24-34; B. J. Kidd,

Docvmenis /Ilustrative of the llistory of thc

Church, voi. I, SPCK, London-New York,

1938, p. 166-168; E. Hennecke. Neutesta-

mentliche Apobyphen, ed a 2-a, TQbingen,

1924, p. 135 i urm; J. B. Lightfoot, The

Apostolic Fathers, Part I, voi. 2, London-

New York, 1890, p. 405-41 3; M. J. Lagrange,

Vautem du Canon de Muratori: RBibl. 35,

1926. p. 83-88; G. Salmori. Muratorian

Fragment, art. în Smith-Wace, III, p. 1000-

1003; Quasten, Patrology. II, p. 207-210;

Altaner-Stuiber, 1980. p. 94-95; 1. G. Coman,

II, p. 73-75.

Musaeus de Marsilia

Musaeus de Marsilia (m. c. 460), preot în

Marsilia. II cunoatem din câteva infor-

maii succinte furnizate de Ghenadie*. ca

fiind un bun cunosctor al Sfintelor

Scripturi i fin exeget. La cererea epis-

copilor Venerius i Eustatius, a compus

un lecionar, un tratat despre Sf. Taine i
o colecie de omilii. O parte din Iecio-

583



MUSAEUS DE MARSILIA MUTIANUS SCHOLASTICUS

nanii su a fost reconstituit, cuprinzând

pericope din Vechiul i din Noul
Testament.

A. Stuiber, Libelli sacramentorum Romani,
Bonn, 1950; A. Dold, Das ltesle Litur-

giebuch der laieinischen Kirche% Texte und
Arbeiten, 26-28, Beuron, 1936; K. Gamber,
Das Lektionar und Sakramentar des

Musaeusvon Marsilia, RB, 69, 1959, p. 198-

215; C. Vogel, Introduction aux sources de
Vhistoire du culte, Torino, 1975, p. 25, 259,

290; C. H, Musaeus* art. în Smith-Wace,

III,p. 1003; Quasten, Patrohgy\ IV, p. 526;

A. Hamman, Musee de Marseilie, în DECA,
II, p. 1692; B. Dtimler, Musaeus von Mar-
seilie, m LACL, p. 445.

Musanus

Musanus, autor antieretic din sec. II,

menionat de ctre Eusebiu* de Ceza-

reea. Dup informaia lui Eusebiu, Mu-
sanus a scris o lucrare convingtoare

contra encratiilor. Din nefericire, lu-

crarea lui nu ne-a parvenit. Musanus este

de origine din Egipt sau Asia Mic i a

trit, în timpul domniei lui Antonin Pius,

sau a lui Sever.

Eusebiu de Cezareea, Ist. bis., IV, 28; G.

Salmon, Musanusi, în Smith-Wace, III, p.

1003- 1004; A. Pollastri, Musanus, în DECA,
II, p. 1692; R. Hanig, Musanus, în LACL, p.

446.

Mutianus Scholasticus

Mutianus Scholasticus (sec. VI), sau

Mocianus de Antiohia, a fost colaborator

al lui Cassiodor* la Vivarium. El a tradus

în latin din lucrrile Sf. Ioan* Hrisos-

tom: Homiliae in Hebraeos i Homiliae

in Acta Aposîolorum, care s-a pierdut.

Tot lui îi este atribuit traducerea lucrrii

lui Gaudeniu*, De Mustea. Este identifi-

cat cu acelai personaj împotriva cruia

Facundus* Hermianensîs a scris unul din

tratatele sale.

Migne, PG 63, 237-456; C. Hoit, Mutianus,

m Smith-Wace, III, p. 1004; DTC 10, 2544;

S.J. Voicu, Mocianus d'Ântioche, în DECA,
II, p. 1655.
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N

Naasen

Naasen (în ebraic: £7113 i în greac:
oq>iq = arpe), nume dat de ctre Ipolit*

unei secte gnostice, reprezentând, dup
câte se pare, denumirea în ebraic a

gnosticilor ofli*. Naasenii susin c ar-
pele din paradis este cel care a a adus cu-

noaterea. De aceea, arpele este obiectul

principal al învturii i cultului acestei

secte. Ipolit face referire la o scriere (ser-

mo Naasenorum), care prezint în sens

naasen imnul lui Attis. Aceasta vorbete
despre omul primordial androgin, din

care a ieit sufletul lui Adam, pentru ca

apoi s intre în trup uman supus pcatu-
lui. Ipolit interpreteaz Psalmul naasen

în sens cretin, afirmând c sufletul se

aseamn unei ciute sfioase în labirintul

lumii, pân când Hristos îi aduce ade-

vrata cunoatere.

Ipolit, Haen, 5, 6-8; 5, 10, 2; W. Volker,

Qnellen zur Geschichte der christlichen

Gnosis, TObingen, 1932, p. 1 1-27; A. Hfinig,

Die Naasener, Berlin, 1 889; W. Foerster, Die

Naaser, Studi di Sloria religiosa, ed. U.

Bianchi, Messina, 1968, p. 19-33; H.

Leisegang, Gnosis, Leipzig. 1 924, p. 1 1 1
-
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(retip. Stuttgart, 1985; P. Bruns, Naase-
nerschrijK în LACL, p. 447. Vezi: OFIT.

Nag Hammadi, Biblioteca de la

Nag Hammadi, Biblioteca de la, repre-

zint o colecie de 13 codici scrii pe

papirus, descoperit de Muhammad Aii

al-Samman Muhammad Khalifah la Nag

Hammadi, anticul Chenoboskion, în

apropiere de Nil i la aproximativ 80 km
de Luxor, în decembrie 1945. Colecia
cuprinde în total 49 de tratate gnostice,

Unsprezece codici se afl în starea lor

original, pstrând legtura în piele. Data

scrierii lor se extinde din sec. III pân în

sec. V. Cu excepia codicelui achiziionat

de Institutul Jung din Zurich i din care

lipsesc câteva file, toi ceilali codici se

afl la Muzeul Coptic din Cairo. Filele

lips din Codicele Jung au fost desco-

perite i druite spre pstrare Muzeului

Coptic. Textele au fost traduse din greac
în dialectul coptic al Egiptului de Sus

(sahidic), care conine o serie de arhais-

me, dovad a vechimii textelor, i influ-

ene sesizabile din dialectele akhmimic i
subakhmimic din Egiptului de Mijloc.

Dou scrieri din întreaga colecie au fost

traduse în dialectul subakhmimic.

Coninutul celor 13 codici este urm-
torul: I. Cartea secret a lui loan; Cartea

sacra a Marelui Spirit nevzut sau

Evanghelia ctre egipteni; Epistola lui

Eugnost cel Fericit; Sophia Iui Iisus;

Dialogul Mântuitorului; II. Cartea se-

cret a lui loan (identic cu cea din voi.

I); Cartea sacr a Marelui Spirit nevzut
(identic cu cea din voi. I); III. Epistola

lui Eugnost cel Fericit (identic cu cea

din voi. I); Apocalipsa lui Pavel, Apo-
caiipsa lui Iacov; o alt Apocalips a lui

lacov; Apocalips lui Adam ctre fiul lui

Seih; IV. O Revelaie, fr titlu; Discurs

despre adevr de Zostrian. Dumnezeul
Adevrului. Discursid lui Zoroastru;

Epistola lui Petru ctre Filip; V. O Re-
velaie atribuit Marelui Seth (titlul pier-

dut); O epistol care se preocup in spe-

cial cu Tatl universului $£ omul primor-

dial Adamas; Tratat subforma unei epis-

tole; Tratat, fr titlu, împotriva vame-
ilorifariseilor, despre botezul lui loan

Boteztorul, apa Iordanului i lisus; VI.
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Faptele lui Petru i ale celor 12 Apos-

toli: Discurs 'autentic' al lui Hermes

ctre Tat; Gândul Marii Puteri; tratat

hermeiic, Iar titlu; Revelaia sethian, îi

lipsete titlul; tratat hermetic, fr titlu,

care sfârete cu o rugciune cunoscut

din papyrusul grec Mimaut i de Ia sfâr-

itul lui Asclepius; tratat hermetic. al

crui coninut se gsete,în mare, în para-

grafele 21-29 din Asclepius, în latin.

VII. Parafraza hriShenu descris la sfâr-

it ca fiind Al doilea tratat al Marelui

Seth: Apocalipsa lui Petru: învaturile

lui Silvanus; Revelaia Iui Dositei sau

Cele trei stelae ale lui Seth; VIII. Inter-

pretarea gnozei (tradus în dialectul sub-

akmimic); Allogenes Supremes; Reve-

laia lui Mesos (titlul s-a pierdut); IX.

Discurs întreit la întreita protennoia, o

carte sacra scris de Tatl (este vorba de

Seth); Revelaie sethian sub forma unei

epistole; X, Cartea secret a lui Ioan (o

versiune amplificat a celei menionate

în cod ic ii 1 i 2); Evanghelia dup Toma;

Evanghelia dup Filip; Iposiasul Ar-

honilor (este Cartea Iui Nored)\ Reve-

laie, fr titlu, dedicat lui Pistis-So-

phia; Exegez despre suflet; Cartea lui

Toma: cuvintele secrete spuse de ctre

Mântuitorul lui Iuda Toma i scrise de

Matei; XI. Fragmente din diverse lucrri

care trateaz îndeosebi despre influena

demonilor asupra sufletului. XII. Frag-

mente dintr-un tratat mistic despre cos-

mos, mai exact. Maximele lui Sextus;

XIII. Acest codice este cel pstrat la In-

stitutul Jung. Apocalipsa Iui lacob (iden-

tic cu textele menionate în codicele

III); Evanghelia adevrului; Discurs

ctre Reginos despre înviere; tratat fr
titlu; Rugciunea Apostolului Petru.

Chiar dac se vorbete despre Biblioteca

gnostic de la Nag Hammadi. textele

cuprinse nu sunt toate gnostice. Pe lâng

fragmentul din Platon i Maximele lui

Sextus, învturile Iui Silvanus sunt 'un

exemplu de literatur sapienial cre-

tin, care provin, dup toate probabili-

tile, dintr-un mediu monahal'. Faptele

Iui Petru i ale celor 12 Apostoli nu con-

in teme specific gnostice, dei anumite

motive (strinul, cltoria, perla ascuns)

se preteaz i la interpretri de acest gen.

La acelai grup de texte, care nu aparin

strict mentalitii gnostice, adugm i
cele hermetice care se regsesc în Cor-

pus Hermeticum. Textele gnostice pro-

priu-zise aparin colii valentiniene

(Evanghelia adevrului, Tratat despre

înviere; Tratat întreit; Evanghelia dup
Filip) sau intr sub influena acestei

coli. Celelalte texte aparin gnosticului

Seth.

Cât privete originea acestei biblioteci,

nu se tie dac a aparinut unei grupri

gnostice, dac au aparinut unui polemist

care Ie-a adunat în vederea respingerii

sau au fcut parte dintr-o bibliotec mai

mare. Descoperirea lor rmâne, totui, un

punct de hotar în înelegerea istoriei i a

diverselor învturi care au circulat la

acea vreme.

CPG, I, 1156-1222; The Facsimile Edition of

the Nag Hammadi Codices, Published under

the Auspicies of the Department of

Antîquities of the Arab Republic of Egypt in

conjunction with the UNESCO. Leiden,

1972-1977; The Nag Hammadi Lihrary*

franslated into English under the Editorship

of James M. Robinson, Leiden, 1977; Jean

Doresse, The Secret Books of the Egyptian

Gnost ies. An Introduciion to the Gnostic

Coptic Manuscripts discovered at Cheno-

boskion, with an English Translation and

Critica] Evaluation of the Gospel aceording

to Thomas, London. Hollis & Carter. 1960

(ediia francez: Les livres secrets des Gnos-

tiques d'Egypte, Libraire Pion, Paris, 1958);

E. Pagels, The Gnostic Gospels, Vintage

Books. A Division of the Random House,

New York, 1981; bibliografie: David M.
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Scholer, Nag Hvmmadi Bibliogruphy 1948-

1969, Leiden, 1971; precizri recente: M.
Krause, Die Texte von Nag Hammadi: Gnosis

Festschriftfur H. Jonas. Guttingen, 1978, p.

216-243; The Jung Codex. A Newly Reco-

vered Gnostic Papyrus, Three Studies by

H.C. Puech, G. Quispel, W.C. van Unnik,

translaled and edited by F.L. Cross, London,

A.R. Mowbray & Co. Limited. 1955;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 102 i urm., 128,

143 i urm.; G. Filoramo. Nag Hammadi, în

DECA, II, p. 1699-1701, cu bibliografie.

Narratio de rebus Armeniae

Narratio de rebus Armeniae este o lu-

crare istoric anonim. Ea cuprinde isto-

ria Bisericii armene în relaiile ei cu Bi-

serica Ortodox Rsritean, sau bizanti-

n, de la sinodul întâi ecumenic de la

Niceea, 325, i pân la sfâritul sec. VII.

Ii1 prezentarea raporturilor dintre cele

dou Biserici, autorul este favorabil sino-

dului de la Calcedon, 45 1. Originalul

armean al acestei lucrri s-a pierdut. A
supravieuit totui în traducere în limba

greac, fcut înainte de sec, XIII.

Migne, PG 132, 1237- 1258; G. Garitte, La
Narratron de rebus Armeniae, Edition cri-

tique ei commentaire* CSCO, 132/ subs. 4,

Louvain, 1952; S.J. Voicu, Narratio de rebus

Armeniae, în DECA, II, p. 1709; R Bruns.

Narratio de rebus Armeniae, în LACL, p.

447.

Narratio de rebus Persicis

Narratio de rebus Persicis, o cronic a

unei dezbateri, care ar fi avut toc la curtea

regelui sassanid Arrinatus, între cretini,

evrei, pgâni i un mag persan, având ca

tem religia cea adevrat. Dezbaterea a

fost condus de Aphrodisianus, eful

grzii personale a regelui. Acesta era p-
gân, adic elenist, având o oarecare des-

chidere fa de cretinism. Cronica ine

s demonstrezec i zeitile pgâne L-au

mrturisit pentru Hristos. In acest sens,

Aphrodisianus relateaz minunile care au

avut loc în templul zeiei Hera din capi-

tala persan la Naterea lui Hristos. La

plinirea vremii, o stea s-a artat pe cer,

iar în jurul statuii zeiei a aprut o dia-

dem strlucitoare. Steaua de pe cer a

fost cea care i-a condus pe magii trimii

de regele Persiei. Acetia au gsit-o pe

Mria cu Pruncul i au adus înapoi chipul

Mriei i al lui Iisus. In ceea ce îi privete

pe evrei, acetia sunt criticai pentru ne-

credina lor. In timpul discuiei, Aphro-

disianus este acuzatc este prtinitor fa
de cretinism. Regele îns îi d dreptate

de aceast dat.

Aceast cronic ne amintete întrucâtva

de spiritul lucrrii lui Eusebiu* de Ce-

zareea. Preparatio Evangelica, întrucât

subliniaz nu atât triumful cretinismu-

lui, cât mai ales rolul pgânismului în

afirmarea acestuia. Datorit acestui lu-

cru, se crede c ea a fost scris în perioa-

da în care pgânismul a fost interzis în

imperiul roman, ca încercare de a evita

posibile persecuii. Ideea este susinut i
de rolul central pe care Aphrodisianus îl

are în contextul relatrii (Barcellona).

Locul scrierii este Siria, sau undeva în

spaiul Orientului Apropiat. Cât privete

data redactrii ei, aceasta este plasat,

începând cu a douajumtate a sec. V, mai

exact, dup Istoria cretin a lui Filip*

Sidetul (434-439), care a fost folosit ca

surs de documentare, i înainte de

cderea sassanizilor, prima jumtate a

sec. VII. Cronica a fost atribuit lui

Anastasie* Sinaitul, dei acest lucru nu

poate fi confirmat cu certitudine.

Migne, PG 10, 97-108 (cuprinde doar

relatarea lui Aphrodisianus); CPG 6968;

BHG 802-805g; A. Vassiliev, Anecdota

Graeco-Byzantina I, Moscova, 1593, p. 73-
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125; A Wirth, Orientalische Chroniken,

Frankfurt am Main, 1894, p. 143-210; E.

Bratke. Das sogennante Religionsgesprch

am Ho/cier Sassaniden, TU, 19, N.F., 4, 3,

1899; E. Honigmann, Phdippus ofSide and

his Christian History, în Patristic Studies,

StT. 173, Cetatea Vatican, 1953, p. 82-91;

Bardenhewer, V, p. 151; Beck, p. 381; F.

Scorza Barcellona, Narratio de rebus

Persicis, în DECA, II, p. 1709-1710; R
Bruns, Narratio de rebus Persicis, în LACL,

p. 447, cu bibliografie.

Narrationes de caede
monachorum in Monte Sinai

Narrationes de caede monachorum in

Monte Sinai cuprinde o relatare deosebit

de interesant despre o incursiune bar-

bar în Sinai. Printre detaliile privind

aceast incursiune, se gsesc informaii

referitoare la practicile arabe pgâne de

sacrificare a animalelor. Autorul este tre-

cut în manuscrise ca fiind Nil* de

Ancyra, dei critica actual pune sub

semnul întrebrii acest lucru.

Migne, PG 79, 589-693; CPG, 6044 (cu bi-

bliografie); BHG, 1301-1307; K. Heussi,

Untersuchungen zu Nilus dem Asketen, TU,

42, 2, Leipzig, 1917, p. 123-159; J. Gribo-

mont, Narrationes de caede monachorum in

Monte Sinai, in DECA, II, p. 1710, cu biblio-

grafie.

Narsai sau Narses

Narsai sau "Narses de Edessa (399-502),

scriitor i teolog nestorian. Simeon* din

Beth Arshain îl poreclete 'leprosul*, în

timp ce coreligionarii si l-au denumit

'Harpa Duhului Sfânt'. S-a nscut în

anul 399 în satul Ma'alle'tha sau

Ma'althaya, la nord-est de Moul, dez-

vluind de mic copil capaciti intelec-

tuale deosebite. Intr în mnstirea

Kefar-Mari. Face studii timp de 10 ani la

coala din Edessa. Dei unchiul su ar fi

dorit s-l rein la mnstire, e! revine

totui la Edessa pentru a preda i studia.

In 437, dup decesul lui Qiyore, rectorul

colii edesseniene, este ales în unanimi-

tate în aceast funcie pe care o deine

timp de 20 de ani, predând teologia lui

Teodor* de Mopsuestia i bucurându-se

de prietenia lui Ibas* de Edessa, care

împrtea credina calcedonian. Dup
moartea lui Ibas, în 457, succesorul su,

Nonus, îl expulzeaz din pricina simpati-

ilor sale nestoriene. Se refugiaz la

Nisibe, unde este primit de ctre Bar

Sauma, episcopul locului. Sub obl-

duirea acestuia, el înfiineaz coala din

Nisibe, pe care o va conduce limp de 40

de ani. A decedat la vârsta venerabil de

103 ani.

Activitatea literar a lui Narsai se extinde

în trei domenii: exegez, omiletic i
liturgic. îi sunt atribuite comentarii la

Vechiul Testament, care îns s-au pier-

dut. De altfel, acest aspect al activitii

sale este considerat îndoielnic, deoarece

scriitorii de mai târziu pstreaz tcere

cu privire la lucrrile sale exegetice. Cu

toate acestea, trebuie reinut faptul c el a

compus 360 de scrieri poetice, mai ales

pentru uz liturgic. Din acest numr, apro-

ximativ 81 de memre i madrashe au fost

menionate de M îngâna, care a publicat

doar jumtate din ele (47). Intre omiliile

sale, un loc aparte îl ocup omilia închi-

nat celor trei doctori ai nestorianismu-

lui; Diodor*, Teodor de Mopsuestia i

Nestorie*. La acestea se adaug un nu-

mr mare de hepakta sau tropare la du-

minici i srbtori. Ca teolog, el nu este

original. Teologia lui este cea conturat

de Teodor de Mopsuestia. A fost sesizat

o oarecare influen asupra gândirii sale

din partea lui Teofil* de Antiohia prin

intermediul lui Afraate*. Nu se poate
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vorbi de o influen din partea lui Efrem*

irul.

A. Mingana, Narsai Docioris Syri Homttiae

ei Carmina, 2 voi.. Moul, 1905: Ph. Gig-

noux, Homilies de Narsai svr la creation. în

PO, 34, p. 419-716 cu trad în francez; F.G.

Mc Leod, Narsai's metncal Homilies on rhe

Nat ivity, Epiphany, Passion. Resurrectîon

and Ascension, în PO 40, 1-193, cu trad. în

englez; Idem, Man as the /mage ofCod: Its

Meanings and Theological Signiftcance in

Narsai. în ThS. 42, 1981, p. 458-467; A.

VSBbus, History ofthe School ofNisibis, în

CSCO, 266, subs. 26, p. 57-65; F. Nau, PO 9.

p. 588-61 5 - viaa, text i trad. în francez, A.

Scher, PO 4/7, p. 381-387, 114-117 text i
trad. în francez; Baumstark, p. 1 09- 113;

Wright, p. 45-46; Chabot, p. 50-51 ; Duval, p.

344-345; Altaner-Stuiber, 1980, p. 348 i
urm., cu bibliografie; Urbina, p. 115-118, cu

bibliografie; DSp II, col. 40-41; Cross,

Narsai, în ODCC, p. 954; R. Lavenant,

Narsai, în DECA, II, p. 1710-1711; P. Bruns,

Narses von Edessa, în LACL, p. 447-448, cu

bibliografie.

Nasarei

Epifanie* vorbete despre dou secte dis-

tincte, crora le d un nume relativ ase-

mntor. Una este iudaic i este men-
ionat de el alturi de farisei, esenieni i
irodieni, subliniind c este a cincea sect
iudaic, alta este cretin, pe care o

plaseaz dup gruparea lui Cerinth* i
înainte de ebionii*. Dup el, aceasta este

cea de a noua erezie cretin. Atunci

când se refer la aceste secte, el orto-

grafîaz numele diferit. Secta iudaic o

numete Naoctpaîoi, iar secta cretin
Noc^topotîoi. Nasareii erau o grupare con-

centrat în regiunea de dincolo de Ior-

dan. Adepii ei practicau circumciziunea

i observau srbtorile iudaice i sab-

bath-ul. Respingeau sacrificiile zoo-

morfe, nu mâncau carne i considerau c

Pentateuhul era un fals. Filaster* prezin-

t secta ca pstrând o concepie destul de

tradiional fa de Scriptur, deosebirea

constând în aceea c ei considerau c
mântuirea depindea de bogia prului
(vezi: NAZIRI1). Nazoreiierm, potrivit

relatrii lui Epifanie, urmaii celor dintâi

evrei cretini care respectau Legea i, în

acelai timp, credeau în Hristos. Ca de-

talii, Epifanie menioneaz c ei cuno-
teau bine ebraica i citeau Vechiul Tes-

tament în ebraic. Totodat, posedau i o
evanghelie. Evanghelia ctre evrei, nu-

mit i Evanghelia nazarenilor. Ei prac-

ticau circumciderea i botezul cretin.

Nazoreii exist înc sub denumirea de

sabateeni i sunt plasai geografic în par-

tea cursului inferior al Tigrului i Eufra-

tului. Crile lor sacre sunt rmie inte-

resante ale vechii literaturi gnostice. în

unele documente literare primare man-
deenii sunt numii nasorei.

Epifanie, Pan., 29; Filastru, De haer, cap.

VIU; G.T. Stokes, Nasarei, în Smith-Wace,

IV, p. 5; G. F. Moore, Nazarene and Na-

zareth, în F.J. Fokes Jackson-K. Lake (ed.),

The Beginning of' Christianity, I, I, 1920, p.

426-432; P. Vielhauer, Judenchristliche

Evangelien, în E. Hennecke-W. Schnee-

melcher, Neiaesiamentliche Apokryphen, I,

TQbingen, 1959, p. 75-108; A.H.J. Klijn,

Jewish.Christian Gospel Tradition, Leiden,

1992 - text i trad. în englez; Cross,

Nazarene, în ODCC, p. 957; A.F.J. Klijn,

Nazoreem, în DECA, II, p. 1714, cu biblio-

grafie; R. Hanig, Nazorerevangelium, în

LACL, p. 448, cu bibliografie.

Nathanael

Nathanael, episcop de Shirzor. A studiat

la Nisibe. A scris o serie de tratate pole-

mice împotriva magilor, stârnind mânia

acestora. Aa se face,c la instigarea lor,

regele Chosroes II îl rstignete i îi dis-

truge biserica în jurul anului 611. El este
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autorul unui comentariu la Psalmi, din

care s-a pstrat doar introducerea.

B. VandenhofF, Exegesis psalmorum praecip.

messiamcorum, Rheine, 1899, p, 13-15, vers.

latin, p. 24-26; Baumstark, p. 129-130;

Chabot, p. 59; DuvaL p. 73; Urbina, p. 135.

Naziriî sau Nzrii
Nazirii sau "Nzrii, grupare israelit al

crei specific consta în consacrarea spe-

cial pentru slujirea lui Dumnezeu. Actul

propriu-zis de consacrare includea o

serie de voturi liber consimite, ca de

exemplu, renunarea la folosirea roadelor

viei de de vie pentru butur sau mân-

care, refuzul de tiere a prului i evi-

tarea oricrui contact cu cei decedai

(Numeri 6). în cazul în care avea loc un

contact cu o persoan decedat, cel care

a suferit acest contact trebuia supus unor

ritualuri de purificare prin tunderea i
arderea prului. Sf. Pavel i-a artat cre-

dincioia sa fa de iudaism prin aceeac
s-a alturat unui grup de cretini evrei

care luaser astfel de voturi (Faptele

Apostolilor 21, 23-26).

G.B. Gray, The Nzrite în JTS, î, 1899-

1900, p. 201-2L1; R. de Vaux, Les institu-

tions de l'Ancien Testament, II, 1960, p. 361

cu bibliografie; Cross, Nazarites, în ODCC,

p. 957.

Nebridius

Nebridius, contemporan cu Fer. Augus-

tin* i prieten intim al acestuia. Ca do-

vad a prieteniei sale, prsete Carta-

gina, unde s-a nscut, pentru a-l însoi pe

Augustin la Milano. A fost prezent la dis-

cuiile teologice i filosofice de la Cassi-

ciacum. Se pare c el a fost cel care I-a

convins pe Augustin s renune la divi-

naie, pe motiv c viitorul nu poate fi

cunoscut, cât i la doctrina maniheic. La

scurt veme dup ce Augustin se încre-

tineaz, i el îmbrieaz credina cre-

tin, determinându-i prinii s fac

acelai lucru. între cei doi prieteni a exis-

tat i un schimb de scrisori. De Ia Ne-

bridius au rmas trei scrisori pstrate

printre scrisorile lui Augustin. Din partea

lui Augustin ctre Nebridius exist nou
scrisori. Nebridius s-a stins din via
înainte de 391.

Augustin, Confesiuni, VI, 10, 17; VI, 2, 3;

VII, 6, 8; IX, 3, 6; H.W. Phillott, Nebridius

(4), în Smith-Wace, IV, p. 9-10; PAC, 1, 774-

775; A. Di Berardino, Nebridius, în DECA,

II, p. 1714.

Nectarie

Nectarie (m. 397/8), arhiepiscop de Con-

stantinopol între 381-397/8, succesor al

Sf. Grigorie de Nazianz. S-a nscut într-o

familie aristocrat la Tarsus în Cilicia. A
ocupat funcia de senator i praetor al

Constantinopolului. în timpul sinodului

ecumenic din Constantinopol, din 381,

Meletie, arhiepiscopul de Constantino-

pol, decedeaz subit. Ales în scaun a fost

Grigorie de Nazianz. Datorit nemulu-

mirii episcopilor din Egipt fa de alege-

rea sa, acesta demisioneaz. Spre marea

surpriz a episcopilor prezeni la sinod,

care au înaintat diverse liste cu numele

candidailor favorizai de ei pentru scau-

nul arhiepiscopal, împratul Teodosie I îl

alege pe Nectarie, care la acea vreme era

doar catehumen i nu primise înc bo-

tezul. Alegerea, privit cu suspiciune, a

fost în cele din urm acceptat. Nectarie

a fost botezat i trecut prin treptele sacer-

dotale, pân la cea de episcop. El preia

conducerea sinodului ecumenic, numele

su figurând primul pe lista semnatarilor

actelor acestei întruniri sinodale. Se pare

c mrturisirea de credin pe care Nec-
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tarie a tcut-o la sinodul de la Constan-
tinopol. nu este alta decât crezul niceo-

constantinopolitan. Primele aciuni ale lui

Nectarie se leag de diverse acte sinodale

(definiia dogmatic, scrisori ctre îm-

prat). De la Nectarie a rmas un Elogiu

adresat Sf. tefan, pstrat în versiune

armean. Tot lui îi este atribuit o predic
la Sf. Teodor, despre post i milostenie.

Migne, PG 39, 1821-1840; CPG 4300-4301;

Socrate, Ist. bis.. V. VIII; Sozomen, Ist. bis.,

VII, XVI; R.P.C Hanson, TheSearchfor the

Chhstian Doctrine o/God, Edinburgh, 1988;

A. IVI. Ritter. Dos Konzil von Konstantihopel

(381) tmd sein SymboL Gottingen, 1965;

W.M. Sinclair, Nectarius (4), în Smith-Wace,

IV, p. 11-14; Cross, Nectarius, în ODCC, p.

958-959; D. Stiemon, Wectaire, în DECA, II,

p. I7I4-I7I5; C. Schmidt, Nectarius von
Konstantinopei în LACL, p. 449, cu biblio-

grafie.

Nemesius de Emesa

Nemesius de Emesa (sec. IV-V), filosof

cretin, episcop de Emesa (Homs), unul

din urmaii în scaun ai lui Eusebiu*. Este

important pentru tratatul su de antropo-

logie, intitulat: Despre natura omului, în

care încearc s construiasc, pe temeiuri

platoniciene, o doctrin despre suflet,

care s corespund revelaiei cretine.

Din coninutul acestei lucrri ne putem
da seama c Nemesius a fost instruit în

artele liberale greceti, fiind cunosctor
al filosofici, medianei, psihologiei i fi-

ziologiei. Dei în ansamblul ei aceast
lucrare este o apologie cretin (Quas-
ten), ea rmâne o adevrat min pentru

istoricul filosofiei i pentru filologii cla-

siciti. Omul este compus din trup i
suflet i a fost creat ca legtur între dou
lumi, cea fenomenal i cea inteligibil.

Lumea a fost creat pentru om, fpturile

inferioare existând pentru el. Menirea

omului este de a se desvâri, eliberân-

du-se de pcat, i de a învia i prin aceas-

ta de a deveni prta Ia nemurire. Tratatul

nu este doar un simplu elogiu al omului,

ci mai degrab un studiu de antropologie

cretin, parial, sistematic i neterminat,

în ansamblu, autorul s-a strduit s abor-

deze probleme diverse, necesare înele-

gerii naturii omului din punct de vedere

cretin, dar i tiinific, pentru vremea
respectiv, Punctul lui de pornire nu este

pur i simplu credina. El face o incursiu-

ne în gândirea filosofic necretin, pen-

tru a putea stabili un contact cu aceasta,

i discut prerile în domeniu ale unor

filosofi ca Platon, Aristotel, Epicur i
filosofia stoic, Plotin, Porfiriu etc. în

timp ce accept, împreun cu Platon, pre-

existenta sufletelor, Nemesius respinge

triliotomia neoplatonician. Modul în

care concepe facultile sufletului i libe-

rul arbitru este aristotelic, iar temeiul

teologic cretin, cel al colii antiohiene.

In hristologie, el respinge prerile 'unor

oameni de seam' care susin c unirea

firii divine i a celei umane în Hristos

este moral i nu ipostatic. Este vorba

de Teodor* de Mopsuestia, Apolinarie*

de Laodiceea, Eunomiu*.

Omul conduce toate, stpânete toate, se

bucur de toate, vorbete cu îngerii i cu

Dumnezeu, poruncete creaiunii, ordon
demonilor, cercetez natura lucrurilor,

examineaz cu atenie cele despre Dum-
nezeu, devine cas i templu al lui Dum-
nezeu, i toate acestea, le dobândete
prin virtui. Sufletul omenesc nu e nici

amestec, nici calitate; el nu este percepti-

bil, ci inteligibil; nu este cantitate, ci

esen. El se mic de la sine i ine cor-

pul. Sufletul nu st în corp ca într-un bur-

duf, ci corpul st în suflet. Atunci când

judec, sufletul se afl în sine însui, iar

când gândete, în minte. Raportul dintre

trup i suflet este vzut, întrucâtva, în
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paralel cu unirea Logosului lui Dum-
nezeu cu firea uman prin întrupare. Lo-

gosul n-a suferit nici o stricciune prin

unirea cu trupul i sângele uman. îm-

prtindu-le acestora din dumnezeirea

Sa, El n-a primit infirmitatea lor. El s-a

unit cu ele, dar rmâne în starea de

dinainte de întrupare. Este vorba de o

unire cu totul nou: Logosul se unete cu

trupul i sufletul i, totui, rmâne cu

totul neamestecat, neconfundat, nestric-

cios, neschimbat. El nu particip la pti-

mirea, ci numai la activitatea lor. E\ nu

piere cu trupul i sufletul, nici nu se

schimb cu ele, ci contribuie, pe de o

parte, la dezvoltarea lor, iar pe de alta, nu

e atins de nici o degradare în contact cu

ele i rmâne neschimbatul i de necon-

fundat, deoarece El nu particip la nici o

schimbare. în suflet exist patru simuri:

gândirea, memoria, raiunea i vorbirea.

Raiunea se manifest ca logos endia-

thetos, interior, i ca logos prophorikos,

exprimat în afar, prin cuvânt. Patima

este micarea sensibil a puterii apetene,

imaginând bolile sau rul. Deoarece este

raional, omul este înzestrat cu voin
liber. Toat natura raional este, în chip

necesar, liber i schimbtoare. Omul are

libertatea de voin în vederea aciunii,

de aceea el este schimbtor. Dar exist i
naturi superioare, care prin apropierea

lor de Dumnezeu, prin orientarea spre ele

însele i spre Dumnezeu i prin contem-

plarea Acestuia, sunt i rmân neschim-

bate; ele sunt libere fiindc sunt raio-

nale. Omul este ru nu pentru c aa a

fost creat de ctre Dumnezeu, nici din

cauza puterii de a judeca liber, ci din

cauza relaiilor provocate de liberul arbi-

tru. Suntem ri, nu prin fire, ci prin li-

berul nostru arbitru. Tot ceea ce exist, se

afl în grija lui Dumnezeu, cci Provi-

dena lui Dumnezeu este voina Iui Dum-
nezeu prin care lucrurile sunt conduse

dup credin. Dac Providena este

voina lui Dumnezeu, este necesar ca

cele ce sunt s se petreac dup dreapta

raiune, cât se poate mai bine i dum-

nezeiete, exclusiv în bine, i s nu fie în

stare a primi o ordine mai bun.

în evul mediu, tratatul lui Nemesius s-a

bucurat de o larg circulaie, fiind îns

adeseori pus sub numele lui Grigorie* de

Nyssa, autor al unui tratat Despre crea-

rea omului. Un lucru asemntor s-a în-

tâmplat i cu traducerea in armean, din

sec. VIII, care este pus sub numele

acestui Sfânt Printe.

Migne, PG 40, 508-818; CPG 3550;

Manuscrisul de la Patmos din sec. X, în ediia

lui F. Lammert, în pregtire; G. Wither, The

Nature ofMan. A Learned and Ueful Traci

written in Greek by Nemesius, surnamed the

Phrlosopher, Englished and divided into sec-

tions, London, 1636; W. Jaeger, Nemesios

von Emesa. Quellenforschungen zum Neu-

platonismus und seinen Anfngen bei Pose-

donios. Berlin, 1914; E. Orth, Nemesius von

Emesa, Anthropologie. Maria-Martental bei

Keisersesch, 1925; H.A. Koch, Quellen-

Forschungen zu Nemesios von Emesa,

Berlin, 1921; W. Telfer. Cyril ofJermalem

and Nemesius of Emesa, LCC 4, London i
Philadelphia, 1955, p. 224-453; E. Dobler,

Nemesius von Emesa und die Psychologie

des menschlichen Aktes bei Thomas von

Aquin, Fribourg, 1956; H. Dorrie, Por-

phyrios' Symmikta Zelemata, Mtinchen,

1959; M. Morani, La tradizione manoscrita

del De natura hominis di Nemesio, Milano,

1981 E. Venables, Nemesius, art. în Smith-

Wace» IV, p. 16; E. Amman, Nemesius

dtimese, în DTC, II, 1931, col. 62-67; Bar-

denhewer, IV, p. 275-280; Altaner-Stuiber,

1980, p. 224 i urm.; Quasten, Patrology, III,

p. 351-355, cu bibliografie; I. G. Coman, III.

p. 524-533; Cross. Nemesius of Emesa, în

ODCC, p. 959; S. Lilla, Nemesius d'Emkse,

în DECA, II, p. 1715-1716, cu bibliografie;

CP. Vetten, Nemesius, în LACL, p. 449.
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Nennius

Nennius, istoric britanic, nscut probabil,

în nordul rii Galilor. Se credec a fost

unul din ucenicii lui Elbodugus (m. 809),

fost episcop de Bangor. Lui Nennius în

este atribuit o istorie a britanilor, intitu-

lat: Eulogium Britarmiae sive Historia

Britonum. Exisl îndoieli destul de mari

în ceea ce privete existena istoric a lui

Nennius, dac a existat sau nu. Cu toate

acestea, chiar dac exist astfel de dubii,

lucrarea în sine este cunoscut dup
numele su. Historia Briionum a avut o

circulaie destul de mare. In sec. XI a fost

tradus în Irlanda. Sunt cunoscute peste

II manuscrise medievale. Ca document

istoric, importana ei este deosebit, dac
avem în vedere faptul c ea red istoria

britonilor pân în sec. VIII. în plus, ea

este urmat de vieile Sf. Patrick i a
regelui Arthur, fiind sursa principal de

informaii privind faptele de vitejie ale

legendarului rege Arthur. Fixarea datei la

care a fost scris aceast istorie, este înc
o problem nerezolvat, datorit inter-

polrilor care nu pot fi rezolvate cu

uurin. Atunci când Nennius este con-

siderat autorul acestei istorii, el este

plasat într-un interval de timp destul de

mare. de la 640 i pân la 946. De aceea,

în cazul de fa important este mai

degrab documentul în sine, care este

unic în felul lui, decât datele exacte ale

vieii posibilului autor.

Th. Mommsen (ed.), Nennius, Historia

Britonum, în MG, AucL ani, 13, p. 1 1 1-122;

H. Zimmer, Nennius vindicatus. Berlin,

1893; L. Duchesne, Nennius retractatus, în

Revue Celtique, 15, 1894, p. 174-197; F. Lot,

Nennius et Historia Briionum, Paris, 1934;

R.l. Best, Bibliography of Irtsh Philology

and Manuscript Literature: 1913-1941,

Dublin, 1942, p. 2091-2102; J. Gammack,
Nennius, în Smith-Wace, IV, p. 16-17.

Nephalius

Nephalius, stare al unei mnstiri de

lâng Gaza, angajat activ în disputele

religioase care au avut loc între anii 482-

507. A fcut parte din gruparea monofi-

zit, dup cum ne informeaz Zaharia*

Retorul. Este unul din cei 3000 de clu-
gri care s-au rzvrtit în 482, sub con-

ducerea lui Teodor de Antinoe, solicitând

o interpretare explicit anticalcedonian a

Henotikomdui. In 507 face parte din

grupul clugrilor care se ridic împotri-

va adepilor lui Sever*. Cu aceast oca-

zie, el ine un discurs în aprarea celor

dou naturi i a sinodului de laCalcedon.

Aceast apologie (owriYtopitt) s-a pier-

dut. S-au pstrat totui fragmente din

Oralioms ad Nephalhtm, compuse de

Sever de Antiohia, ca rspuns la atacurile

acestuia împotriva sa. Din prima Oratio

se pstreaz doar un fragment din partea

final, iar a doua exist în traducere siria-

c. Nephalius a fcut uz de argumente

patristice, formulându-le într-o nou per-

spectiv, care va fi cunoscut ca neocal-

cedonianism*. Este vorba de o hristolo-

gie care vizeaz s reconcilieze, cu aju-

torul categoriilor aristoteliciene, gândi-

rea lui Chirii* al Alexandriei cu conclu-

ziile sinodului de la Calcedon (Labate).

CPG, III, 6825; CSCO, 119, 1-69 (textul

original); CSCO, 120, 1-50 (trad. în fran-

cez); C. Hoit, Nephalius, în Smith-Wace,

IV, p. 23; C. Moeller, Un representant de la

Christoiogie neochalcedonienne au debut du
Vfe siecie en Orient: Nephalius d'Alexandrie,
RHE, 40, 1944-1945, p. 73-140; Beck, p.

284; S. Helmer, Das Neuchalkedonismus,

Bonn, 1962, p. 151-159; A. Labate, Ne-

phalius. în DECA, II, p. 1739-1740; C.

Schmidt, Nephalius, în LACL, p. 449-450.

Nepos de Arsinoe

Nepos de Arsinoe, episcop egiptean,

propovditor al doctrinelor milenariste în
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Egipt. Ocup scaunul episcopal din

Arsinoe (în prezent Madinat al-Faiyum)

în jurul anului 240, în timp ce la Alexan-

dria era episcop Dionisie*. De la Eu-
sebiu* de Cezareea aflm ca Nepos a

scris un tratat, Respingerea alegoricilor,

îndreptat împotriva lui Origen, în care el

propune o interpretare strict milenarist a

Apocalipsei, în sensul c împria de o

mie de ani, fgduit sfinilor, va fi îm-

plinit. Atunci drepii vor stpâni, iar pu-

terile fizice ale omuLi vor fi pe deplin

satisfcute. Aceast lucrare s-a pierdut,

dei la vremea respectiv a avut o influ-

en deosebit, cauzând rupturi în Bise-

ric, ceea ce l-a determinat pe Dionisie al

Alexandriei s scrie dou cii Desprefgâ-
dume(nzp\ EKctyytXimv): prima, pentru

a respinge învtura acestuia, iar în a

dona carte abordeaz problema Apoca-

lipsei. întrucât dup moartea lui Nepos în

Biserica din Egipt mai dominau diviziu-

ni, datorit ideilor hiliaste propovduite

de acesta, Dionisie merge la Arsinoe i
organizeaz, timp de trei zile, dezbateri

pe aceast tem cu episcopii egipteni. Cu
roate acestea, ucenicii Iui Nepos au r-
mas credincioi învturii episcopului

lor, ceea ce explic i ezitrile din Bise-

ric fa de interpretarea alegoric a

Scripturilor. Totodat, vederile lui Nepos
sunt o mrturie a persistenei tendinelor

iudaizante în Biseric. Nepos a mai scris

o serie de imne i cântri bisericeti, deo-

sebit de populare în rândurile credin-

cioilor. Interesant de reinut c Dionisie

vorbete despre Nepos cu deosebit

stim, apreciind atât inuta lui moral, cât

i cunotinele sale scripturislice.

Eusebiu, Ist. bis., VII, 24, 1-3; L.Gry,Z,e/?7/7-

lenarisme, Paris, 1904, p. 101-107; C.L.

Feltoe (ed), The Letters of Dionysim of
Alexandria, Cambridge, 1904, p. 106-126; G.

Salmon, Nepos, art. în Smith-Wace, IV, p. 23;

J. Bentivegna, Nepos ofArsinoe, în NCE, 10,

p. 338; Quasten, II, p. 103-104; J. Gri-

bomont, Nepos, în DECA, II, p. 1740.

Nestorianism

Nestorianism, micare eretic în sânul

cretinismului. Dup cum arianismul a

stârnit valul de controverse teologice din

prima jumtate a sec. IV, care au dus la

formularea doctrinei trinitare, nestoria-

nismul a jucat un rol similar, în prima

parte a sec. V, în definitivarea doctrinei

hristologice a Bisericii cretine. Nesto-

rianismul este perceput ca micare ere-

tic. El este consecina modului antiolii-

an de teologii isire, care avea o abordare

accentuat logic, spre deosebire de cel

alexandrin, cu nuanele sale interpreta-

tive mistice. coala alexandrin s-a con-

centrat cu precdere asupra divinitii

Persoanei lui Hristos, omenitatea Lui

fiind mai puin nuanat, ducând în cele

din urm la apariia monofizitismului, în

timp ce coala antiohian accentua, dei
nu în mod exclusiv, omenitatea Persoa-

nei lui Hristos, insistând asupra deplin-

tii ei, i ca atare prezentându-o ca per-

soan separat, tendin care a facilitat

interpretarea doctrinar a lui Nestorie*.

In disputa lor cu arianismul i cu apoli-

narismul, teologii antiohieni: Eustatie*de

Sevaste, Diodor* din Tars i mai ales

Teodor* de Mopsuestia furnizeaz struc-

turile fundamentale ale temeiurilor doc-

trinare preluate i prelucrate de ctre

Nestorie. Este adevratc într-o oarecare

msur putem vorbi i în cazul lor de

duofizitism, acesta este îns transformat

în duopersonalism. Cu alte cuvinte, în

Ioc s afirme dou naturi, divin i uma-

n, în Persoana lui Hristos, s-a ajuns la

afirmarea a dou persoane. Persoana di-

vin i Persoana uman în Hristos cel

întrupat. Prerile cu privire la învtura
hristologic propus de Nestorie sunt
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împrite. Unii o vd ca fiind ortodox,

deosebirile constând în limbajul folosit

de el i a crui clarificare ar fi evitat

schisma, în timp ce alii, o consider

eretic.

Chiri]* al Alexandriei a vorbit despre o
singur fire sau natur (pAot (pvaiq) a lui

Hrîstos întrupat, înelegând prin aceasta

un subiect existent, concret, o persoan.

Nestorie definete natura ca oucia,

fiin, substan, fcând deosebire între

natura divin i natura uman, intro-

ducând în hristologie distincia termino-

logic trinitar dintre natur (o\»aia) i
persoan (vKoaxaaiq) i considerând c
o persoan trebuie s aib propria fiin
(ouat). Prin urmare, în Hrislos exist

dou persoane, una divin i alta uman
în co-alturare (auvâtpeia). o unire de

voin, o împreun acomodare, nu în

unire (evcociq), respingând învtura lui

Chirii despre unirea ipostatic (evcooiq

kcxG' ujuoaTownv). In acest sens, unirea

pe care el o avea în minte era una de

ordin psihologic sau moral, nu de ordin

metafizic. Este adevrat c Nestorie nu a

vorbit despre 'doi fii' i nici nu L-a con-

siderat pe Hristos doar ca om. Cu toate

acestea, învtura lui ridica o serie de

probleme, cea mai stringent ilind legat

de actul întruprii. Urmându-i logica,

Nestorie afirm c Fecioara Mria nu

este Theoiokos, adic Nsctoare de

Dumnezeu^ sau dac se afirm acest

lucru, trebuie spus imediat c ea este i
Anthropotokos sau Nsctoare de om.

Mai corect, dup prerea lui, trebuie spus

c ea este Hristotokos\ adic. Nsctoare
de Hrîstos. Fr îndoial. Nestorie a avut

în minte i problema comunicrii însu-

irilor, îns modul în care el concepe

substratul metafizic al 'naturii' i 'per-

soanei', a fost insuficient pentru a prote-

ja unitatea personal reprezentat de

Cuvântul întrupat. Cu alte cuvinte, el nu

i-a putut imagina o natur fr un sub-

strat ontologic propriu, sau care nu era un

ipostas sau persoan concret. El nu a

îneles clar distincia dintre conceptul

existenei reale i cel al unei existene

independente. El nu a fost în stare s
reduc la o persoan nedifereniat unic
cele dou naturi ale lui Hristos, pe care

de altfel Ie-a sesizat în deosebirea lor.

Dup sinodul de Ia Efes, episcopii, care

nu au acceptat formula doctrinara pro-

mulgat de acest sinod, s-au adunat în

jurul lui Ibas de Edessa. Câiva ani mai

târziu, dup înelegerea dintre Chirii i
loan de Antiohia din 433, cei care nu au

fost de acord cu aceast reconciliere s-au

apropiat de Biserica sirian din Persia,

care adopt oficial nestorianismul la

sinodul de la Seleucia din 486. Dup
închiderea colii de Ea Edessa de ctre

împratul Zeno în 489. nestorienii de aici

emigreaz i ei în Persia, prin acest act

final izându-se schisma cu Biserica Con-

stantinopolului. Centrul teologic va fi

mutat de la Edessa la Nisibe, care va

deveni una din cele mai mari coli teo-

logice din Orient. Reedina catoi icosu-

lui acestei Biserici, care din 498 îi ia

titlul de patriarh, va fi plasat Ia Seleu-

cia-Ctesifon, unde va rmâne pân în

jurul anului 775, când se va muta la

Bagdad. înc din sec. VI, Biserica nesto-

riana a fost deosebit de activ misionar,

rspândind Evanghelia în prile Asiei,

în India, în China i în Arabia. Alturi de

Nisibe, au mai aprut alte dou coli de

seam: Gundishapuri Merv. Dup cuce-

rirea Persiei de ctre musulmani, dei co-

munitatea cretin s-a bucurat de oare-

care protecie, persecuiile nu au întâr-

ziat. Unor reprezentani de seam ai

acestei Bisericii Ie revine cinstea de a fi

ajutat la transmiterea i rspândirea filo-

sofiei greceti în mediul arab, prin tra-

ducerile pe care le-au fcut din scrierile
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vechilor filosofi greci antici. Convertirea

la islam a conductorilor mogulilor a

avut un impact negativ asupra nestorie-

nilor. Ei au fost silii s-i prseasc
credina. Cei care nu au cedat presiunilor,

s-au retras în munii Kurdistan, unde mai

supravieuiesc în mici comuniti, sub

denumirea de cretini asirieni. Limba de

cult este siriaca. Sunt în uz trei anafore

atribuite lui Teodor de Mopsuestia,

Nestorie i apostolilor Tadeu i Mari.

CPG III, 5665-5766; F. Loofs .a. (ed.),

NesJoHus, Nestorîana, Halle, 1907; Le Livre

de Heraclide de Damas, trad. i ed. de F. Nau

. a.. Paris. 1910; The Bazaar of Heraklides,

G.R. Driver i L. Hodgson (ed.), Oxford,

1925; E. Schwartz, Die Gegenanathema-

tismen des Nestorius , Sb. Bayr., Hft. 1, 1922;

J. Lebon, Fragments syriaques, Museon, 36,

1 923, p. 47-65 text i trad. în latin; M. Jugie,

A A, Nestorius et la controverse nestorienne,

1912; F. Loofs, Nestorius aud his Place in

the History of the Christian Doctrine, 1914;

R.V. Sellers, Two Ancient Christologies,

CHS, 1940, în special p. 107-201; J.S. Asse-

mani, BO, III, I, Roma, 1725 (De Scn'p-

toribus Syris Nestorianis. Seria începe cu

catalogul lui Abdh-isho i o prezentare cu

adnotri.), III, 2, Roma, 1728: Dissertatio de

Syris Nestorianis: L. Scipioni. Nestorio e ii

concilio di Efeso. Milano, 1974, cu biblio-

grafie; A.R. Vine, The Nestorian Chwches,

1 937; W. de Vries, SJ, Sakramententheoiogie

bei Nesforianern, Orientalia Christiana

Analecta, CXXXIH, 1947; A.K. Arvanitis,

JcTropia Tfj 'A&o~vpiaicij$ Necrro-

piavin-jjg '£\-jcrjaiag
t Atena, 1968; A.S.

Atyah, A History ofthe Enstern Christianity,

1968; W. de Vries, Die Syrisch-nestoriani-

sche Halfung zu Chalkedon, CCG, 1, 603-

635; G.T. Stokes, Nestorianism, în Smith-

Wace, IV, p. 28-33; E. Tisserant-E. Amman,
DTC, XI, pt. 1, 1931, col. 157-323; Cross,

Nestorianism, în ODCC„ p. 961-963; M.

S im on etti, Nestorius-Nestorianisme, în

DECA, II, p. 1742-1744; U. Hamm, Nes-

torius, în LACL, p. 450-451, cu bibliografie;

tefan Sandu, Istoria dogmelor^ voi. I;

Editura Bren, Bucureti, 2002, p. 392-413.

Nestorie

Nestorie (381-450), patriarh al Constan-

tinopolului între anii 428-431, printele

ereziei nestoriene, condamnat la Sino-

dul III Ecumenic de La Efes (431). S-a

nscut în localitatea Germanicia din

Syria Euphratensis, din prini de origine

persan., dup anul 381. Germanicia a

fost locul de natere al împratului Leon

Isatirul, iconoclastul de mai târziu. A stu-

diat teologia la Antiohia, probabil sub

îndrumarea Iui Teodor* de Mopsuestia,

fiind un student harnic i diligent. Au
fost ocazii când el însui a denunat dife-

rite expresii ale lui Teodor de Mopsuestia

ca fiind neortodoxe, dei în general el a

acceptat gândirea acestuia i a lui Dio-

dor* din Tars. îmbrieaz viaa mona-

hal la mnstirea Sf. Euprepie de lâng

Antiohia, unde se impune prin trire

ascetic deosebit. Este hirotonit preot,

dobândind o mare popularitate ca predi-

cator. Dup moartea lui Sisinnius, la 24

decembrie 427, Biserica de la Constan-

tinopol se împarte în grupri care se lup-

tau pentru conducere. Pentru a calma

situaia, împratul Teodosie II îl numete
pe Nestorie pe scaunul patriarhal din

Constantinopol în 428, devenind astfel

cel de al doilea antiohian, primul fiind

Sf. Ioan* Hrisostom, care ocup acest

scaun. Cuvântarea de întronizare îl

descoper pe Nestorie ca fiind un spirit

intolerant i aspru. Adresându-se împ-
ratului, el îi spune:

c D-mi, prinul meu,

pmântul curat de eretici, iar eu îi voi

da cerul drept rsplat. Ajut-m s-i dis-

trug pe eretici, iar eu te voi ajuta s-i

învingi pe peri'. Ca urmare, primele m-
suri pe care le ia sunt îndreptate împotri-

va ereticilor, schismaticilor i evreilor. Ii
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atac pe arieni i macedonieni, pe no-

vaieni i quartodec imani, cruându-i

doar pe peiagienii care s-au retras din

Apus. Datorit firii sale aprinse i a dis-

putelor în care se angaja, Nestorie însui

va fi în curând acuzat de erezie. Predi-

când de la amvon hristologia antiohian,

el ajunge s afirme c în Hristos cel

întrupat exist dou Persoane i c
Fecioara Mria nu poate fi considerat

Theotokos, Nsctoare de Dumnezeu.

Controversa care a izbucnit a dus la

depunerea lui la 22 iulie 431 de ctre si-

nodul de la Efes, convocat de împratul

Teodosie II, la cererea lui. împratul îl

trimite la mnstirea de metanie de lâng

Antiohia. Considerând c este prea

aproape de Constantinopol i c repre-

zenta o primejdie pentru linitea în Bise-

ric, loan* de Antiohia îi cere împratu-

lui s-l trimit pe Nestorie într-un exil

mai îndeprat. Aa se facec împratul îl

trimite în exil la Oasis, în Egiptul de Sus,

unde se stinge din via dup anul 450.

Opera lui Nestorie a fost bogat i varia-

t; cel puin aa ne informeaz Ghe-

nadie* i Abhd-Isho (Ebed-Iisus). Dato-

rit cderii de la dreapta credin i a

condamnrii sale, i operele sale au avut

aceeai soart, fiind condamnate la dis-

trugere de ctre împrat. O serie de frag-

mente s-a pstrat îns în diverse tradu-

ceri. Chiar i operele traduse de nesto-

rienii sirieni s-au pierdut. Singurul tratat

care s-a pstrat în întregime este Bazarul

lui Heraclide din Damasc. Este vorba de

o lucrare elaborat sub forma unui dialog

cu egipteanul Sofronie în care Nestorie

îi apr învtura, îi prezint propria

sa biografie i critic cu asprime înv-
turile lui Chirii* al Alexandriei i ale lui

Dîoscor, pretinzând c doctrina propov-

duit de el consun cu cea a papei Leon

i a lui Plavian, patriarh de Constan-

tinopol. Pentru ca aceast lucrare s

poat fi publicat, el o isclete sub

pseudonimul Heraclide din Damasc.

Nestorie a dat o replic Ia cele 12 ana-

tematîsme ale lui Chirii al Alexandriei,

intitulat Cele 12 contra-anatematisme,

care s-a pstrat într-o traducere latin. In

timpul ederii sale la mnstirea de lâng

Antiohia, dup depunerea din treapt, el

scrie o apologie personal, Tragedia

(Tragoedia), cu scopul de a-i prezenta i

apra cazul. în tratatul, Theopaschiii,

avem o respingere a învturii iui Chirii

tot sub forma unui dialog. La acestea se

adaug predicile i scrisorile sale.

F. Loofs, Nestoriana. Die Fragmente des

Nestorius, gesammelt, untersucht und

herausgegeben, mit Beitrgen von 5. A. Cook

widG. Kampffmeyer, Halle, 1905; P. Bedjan,

Nestorius, Le livre d'Heraclide de Damas,

Paris, 1910; A. E. Goodman, An Exa-

mination of some Nestorian Kephalaia (Or.

1319. Uni versity Library, Cam bridge),

Essays and Studies Presented to S. A. Cook,

London, 1950 (traducerea fragmentelor din

tratatele teologice atribuite lui Nestorie); A.

Sanda, Severi Philalethes, Beirut, 1928; J.

Lebon, Fragmente syriaques, în Mus^on 36,

1923, p. 47-65, text i trad. în latin; A. R.

Vine, An Approach to Christology. The

Bazaar ofHeracieides, London, 1948; G. T.

Stokes, Nestorms, art. în Smith-Wace, IV, p.

33-34; Altancr-Stuiber, 1980, p. 336-338;

Quasten, Patrology, III, p. 514-519, cu biblio-

grafie; M. Simonetti, Nestorius - Nesto-

rianisme, în DECA, II, p. 1742-1744; U.

Hamm, Nestorius, în LACL, p. 450-451, cu

bibliografie. Vezi i bibliografia la NESTO-
R1ANISM.

Niceea, Sinodul intai

ecumenic de la

Niceea, Sinodul întâi ecumenic de la

(325). Niceea (azi Iznik, în Turcia), ora

în Bitinia, întemeiat, potrivit legendei, de

zeul Dionysos. A fost cucerit de romani
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în anul 72 î.d. HrM distrus de un cutremur

în 1 12 d. Hr. i reconstruit sub împratul

Adrian. In 258 este cucerit de goi care îl

devasteaz. Zidurile cetii au fost ref-

cute abia în sec.V. Una din cele mai vechi

ceti cretine. Aici are loc primul sinod

ecumenic al Bisericii cretine în 325,

convocat de împratul Constantin cel

Mare. întrucât zidirea Constantiopolului

nu se terminase. Convocarea sinodului a

fost determinat de apariia i rspândi-

rea ereziei lui Arie*, Disensiunile au

aprut în jurul anului 318, când Arie a

fost chemat la ordine de ctre episcopul

Alexandru* de Alexandria, pentru a fi

susinut c Logosul nu era coetern cu

Tatl i c avea un început. Dup prerea

lui Arie, dac Cuvântul nu avea început,

atunci ar fi existat dou principii "nens-

cute\ Dac îns, Cuvântul avea început,

atunci El nu ar mai fi fost de o fiin cu

Tatl i, prin urmare, a trebuit s fie fcut

din nimic, ca toate celelalte fiine. în plus,

susinea eL Logosul nu putea fi numit

Fiu natural i adevrat al lui Dumnezeu.

In cel mai bun caz, putea s fie Fiu doar

prin adopiune. Cuvântul sau Logosul era

deci o creatur, o fptur creat, prima i
cea mai desvârit i deci supus schim-

brii i pcatului. El a mântuit omenirea

numai datorit credincioiei Sale fa de

harul lui Dumnezeu. Totodat. Arie nega

c Cuvântul întrupat ar avut suflet ome-

nesc. întrucât nu a voit s-i revizuiasc

doctrina, Arie a fost chemat în faa unui

sînod al episcopilor din Egipt i Libia,

convocat de Alexandru, în 320. întrucât a

persistat în învtura sa, el a fost exco-

municat, împreun cu episcopii Secun-

dus* de Ptolemais i Theonas* de Mar-

marica i ali adepi ai si. Alungat din

Alexandria, Arie se retrage în Coe-

lesyria, unde este adpostit de Eusebiu*

de Cezareea. Aici el redacteaz lucrarea

sa intitulat Thalia - Banchetul, întrucât

disensiunile creteau în intensitate,

ameninând integritatea atât a Bisericii,

cât i a imperiului, împratul Constantin

cel Mare s-a vzut nevoit s convoace pe

reprezentanii Bisericii cretine pentru a

lua o hotrâre i a evita orice consecine

nedorite. Sinodul a fost deschis de ctre

împrat, iar cel care a prezidat lucrrile

propriu-zise se pare c a fost Osie* de

Cordova, dei exist unele preri c
aceast sarcin i-ar fi revenit lui Eus-

tatie* de Antiohia. Personajul principal

în contextul dezbaterilor, susintor al

Ortodoxiei, a fost Sf. Atanasie* cel

Mare, care la acea vreme era diaconul

episcopului Alexandru de Alexandria.

Au fost dezbtute câteva formule ale

Simbolului de credin, prezentate de di-

verse personaliti prezente la sinod.

Crezul prezentat de partea arian a fost

respins cu fermitate. Atunci, Eusebiu de

Cezareea propune un crez baptismal,

folosit în Biserica sa. La acest crez, epis-

copii ortodoci au propus câteva adao-

suri, pentru ca învturile eretice ale lui

Arie s fie respinse în mod explicit. Pri-

mul adaos, eic xfjq o'boiot xox> naipoq,

contrazicea afirmaia lui Arie c Fiul nu

era nscut i c nu purcede din fiina

Tatlui,, ci numai din voina Acestuia. Al

doilea adaos. yevvii0evTa ov rcovnGeva,

înltura afirmaia lui Ariec Fiul nu ar fi

de o fiin cu Tatl, fiind fcut de El. Cel

de al treilea adaos, 6|ioo\>aiov -cep jcaxpi,

coninea termenul cheie, care, dei nu se

regsea ca atare în Noul Testament, a sin-

tetizat învtura Bisericii pentru tot-

deauna. Crezul nicean a fost isclit de

ctre toi participanii la sinod, cu ex-

cepia lui Arie, Secundus i Theonas,

care au fost trimii în exil. Problema care

prea rezolvat, nu a rmas fr con-

secine. Nu este cunoscut cu certitudine

numrul celor prezeni la sinod. Ata-

nasie, alturi de Ambrozie* i Ilarie*, a
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dat cifra de 318, considerat de altfel nu-

mr simbolic, întrucât amintea de nu-

mrul slujitorilor lui Avraam (Facere 14,

14). Pe lâng problemele ridicate de

erezia arian. Ia sinod a fost discutat

schisma meletian din Egipt, data srb-
toririi Patilor. Nu s-au pstrat în totali-

tate actele produse de acest sinod. Sin-

gurele documente autentice sunt Crezul,

Scrisoarea sinodal i o colecie de 20 de

canoane.

CPG IV. 8511-8527; Hardouin, I. 1714, col.

309-528; Mansi, II, 1759 col. 635-1082;

Hefele-Leclercq, I, pt. I, 1907, p. 335-632;

lista episcopilor: H. Gelzer, H. Hilgenfeld i

O. Cuntz, Patrum nicaenorum nomina,

Leipzig, 1898; W. Bright. Notes ou the

Canons of the First Faur Generai CotmciJs,

ed. a 2-a, 1892, p. 1-89; A.E. Burn, The

CmncilofNicaea, 1925; J.N.D. Kelly, Earfy

Christian Creeds, ed. 2-a, New York, 1960, p.

205-230; I. Ortiz de Urbina, SJ, Nicee et

Constantinople, Histoire des Conciles Oecu-

miniques, I, 1963. p. 15-136: I.G. Coman,

'i Cuvântul Trup s-a fcui \ Hrrsfologie i
Mariologie patristica. Editura Mitropoliei

Banatului, Timioara, 1993; Cross. Nicaea,

The First Cotmcit of, în ODCC, p. 967;

I.Ortiz de Urbin. Nicaea I, Councii of în

NCE, 10, p. 432-434; G.L. Dossetti, // sim-

bolo di Niceea e di Constantinopoli. ed. cri-

tic. Roma, 1967; M. Simonetti, La crisi ari-

ana ne! IV secolo. Roma, 1975; Ch.

Kannengjesser, Nicee, în DECA. II, p. 1744-

1746, cu bibliografie; Sandu, I, p. 197-248.

Niceea, Sinodul ecumenic de la

Niceea. Sinodul ecumenic de la (787).

Este vorba de al aptelea sinod ecumenic

i al doilea inut la Niceea, convocat de

împrteasa Irina. în înelegere cu Pa-

triarhul Tarasie de Constantinopol, pen-

tru a pune capt controversei iconoclaste,

în anul 780, împrteasa lrina preia pu-

terea în imperiu, în numele fiului et

Constantin VI, înc minor. Pentru a re-

zolva tensiunea creat de cearta în jurul

cinstirii icoanelor, împrteasa ia legtu-

ra cu Papa Adrian, pe care îl informeaz

în legtur cu intenia ei de a convoca un

sinod ecumenic, solicitându-i s trimit

reprezentani avizai. Totodat, pentru a

uura lucrurile, ea înltur pe toi mi-

nitrii iconoclai, înlocuindu-l pe patriar-

hul Pavel IV. cu Tarasie, propriul ei se-

cretar, adept al cinstirii icoanelor. La

sinod au participat 350 de episcopi din

Rsrit. Roma a fost reprezentat de doi

delegai, ambii preoi. Sinodul a fost

deschis la Constantinopol. fiind îns în-

trerupt de grzile imperiale înc ostile

cinstirii icoanelor. împrteasa mut
locul sinodului la Niceea, deschiderea ofi-

cial având loc la 24 septembrie 787.

Sinodul, prezidat de patriarhul Tarasie,

hotrte în favoarea cinstirii (rcpo<7K\>v-

r\a\) icoanelor, fcând totodat nuan-

rile terminologice necesare, pentru

înelegerea adecvat a actului de închi-

nare. In cazul icoanelor, cinstirea se în-

dreapt ctre prototip. Astfel, sfinilor li

se acord venerare (8o*oX£ia), Sf

Fecioare Mria supravenerare

(i>Tcep5o\)X,£ia), în timp ce adorarea

absolut (Xaxptia), I se cuvine doar lui

Dumnezeu. Sinodul a promulgat o serie

de 22 de canoane, în mare parte discipli-

nare.

Reacia fa de hotrârile acestui sinod a

fost diferit. Dac în Rsrit ele au fost

acceptate, în Apus, ele au stârnit o reacie

negativ. Actele sinodului au fost pre-

zentate papii Andrian I într-o traducere

deficitar, adeseori traductorul redând

idei total contrare celor expuse în sinod,

împratul Carol cel Mare, nefiind infor-

mat în legtur cu cele ce se întâmplaser

în timpul sinodului i neputând trece cu

uurin peste faptul c propusa cstorie

a fiicei sale, Rotrude, cu împratul Con-
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stantin VI nu a avut loc, a prezentat tra-

ducerea actelor sinodale teologilor de la

curte, inclusiv lui Alcuin*, i spre ui-

mirea acestora, poruncete prin lucrarea.

Capitulare de imaginibus sau Libri.

Carolini, respingerea hotrârilor acestui

sinod. In plus, Carol cel Mare adun un

sinod la Frankfurt, cu participarea a 350

de episcopi, i în prezena legailor pa-

pali, acetia condamn sinodul de la Ni-

ceea. O delegaie special este trimis de

ctre împrat la Roma, ducând un extras

al crii Libri Carolini, pentru a cere

papii s retrag aprobarea hotrârilor si-

nodului de la Niceea. în 794, papa rs-

punde cumptat cererilor curii imperiale

france. In acelai timp, nu va da aprobare

imediat actelor sinodului, cerând, în

schimbul aprobrii, teritoriile ilirice i
italiene pe care împratul Leon III Ie-a

transferat sub jurisdicia patriarhiei de

Constantinopol în 733. în Rsrit, sino-

dul a linitit controversele i disputele

legate de cinstirea icoanelor. Cu toate

acestea, el a fost recunoscut ca ecumenic

abia de sinodul constantinopolitan din

869-870. în ceea ce privete recunoa-

terea acestuia din partea Romei, acest

lucru l-au fcut legaii papali în ianuarie

880. i la scurt vreme dup aceea, papa

Ioan VIII, în urma reconcilierii cu patri-

arhul Fotie.

Hardouin, IV, 1714, col. 3-820; Mansi, XII,

1766, col. 951- 1154 i XIII, 1 767, col . 1-820;

Hefele-Leclercq, III, pt. 2-a, 1910, p. 741-

798; G. Ostrogorsky, Rom und Byzanz im

Kampfc um die Bilderverehrung. Papst

Hadrian h und das VII Oekumenische Konzil

von Nt'kâa, Seminarium Kondakovianum 6,

1933, p. 73-87; J.M.A Salles-Dabadie, Les

Conciles oecumenique dans l'histoire. Ge-
neva, 1962; L. Brehier, La Querelle des ima-

ges, VIIP-IX* siecles, 1904, G. Ostrogorsky,

Stadien zur Geschichte des byzantinischen

Bilderstreites, Historische Untersuchungen,

V, Breslau, 1929; E.J. Martin, A HLstory of

the Iconoclastic Controversy\ CHS, 1930;

P.J. Alexander, The Patriarch Nicephorus of
Constantwople, Oxford, 1958; Libri Ca-

rolini: Migne, PL 98, 989-1248; H. Bastgen,

MGH, Legum Sectio III, Concilia II,

Supplement, 1924; V. Laurent. Nicaea II,

Council of în NCE, 10, p. 434-435, cu

bibliografie.

Niceta David

Niceta David, din Paphlagonia, ucenic al

lui Arethas, retor i scriitor prolific,

cunoscut datorit encomioanelor închi-

nate apostolilor, sfinilor i martirilor.

Principala sa lucrare este îns viaa patri-

arhului Ignatie, scris în jurul anului 907.

Niceta îl prezint pe Ignatie ca pe un

erou i sfânt adevrat, care nu a cedat

niciodat în faa presiunilor autoritilor

civile. In comparaie cu el, Niceta îi ve-

dea pe patriarhii care i-au urmat, pe

tefan, Antonie, Nicolae i Eutimie., ca

fiind nedemni de poziia pe care au dei-

nut-o, întrucât au împrtit, împreun cu

Fotie, setea de putere. în plus, i-a înfierat

în mod deosebit pe tefan, Antonie i
Eutimie pentru c binecuvântaser a treia

i a patra cstorie a împratului Leon

VI. Opozant înfocat al tetragamiei, a

celei dea patra cstorii, el scrie un tratat

împotriva împratului i a patriarhului

Eutimie. Dezgustat de faptul c propriul

su magistru, Arethas, a acceptat cea de

a patra cstorie, se retrage într-o mic
localitate lâng Media, pe grania bul-

gar. Este acuzat de spionaj i dus la

Constantinopol spre a fi judecat. In cele

din urm, este salvat de la moarte de

patriarhul Eutimie, care îi permite s se

clugreasc, luându-i numele de Da-

vid. Majoritatea operelor sale au fost

scrise între anii 913-963, unele dintre ele

fiind atribuite unui alt Niceta, numit i
filosoful. Identificarea lui Niceta David
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cu Niceta, episcopul de Dadybra, este

greit i se bazeaz pe citirea eronat a

prescurtrii numelui su întâlnit într-un

manuscris. Viaa Iui Ignatiea fost inclus
în colecia anti-fotinian i folosit de
opozanii acestuia în campania lor îm-

potriva revenirii lui Fotie în scaun patri-

arhal.

Migne, PG 105, 15-574; Mansi, 16, 209-296
(Vita Ignatii), 409-458 (colecia anti-fotini-

an); A. Vogt (ed), Deux discows inedits de
Nicetas de Paphtagonie. Oriental ia Chris-

tiana, 23, 1931, p. 5-97; F. Dvornik, The
Photian Schismi, Cambridge, 1948; R.J.H.

Jenkins, A Note ori Nicetas David Paphlago
andthe Vita ignatii, DumbOaksR, 18, 1965;

F. Dvornik, Nicetas Da\>id, în NCE, 10, p.

439-440.

Niceta de Remesiana

Niceta de Remesiana (m. 414), scriitor

bisericesc, episcop de Remesiana, (azi

Bela Palanka în Serbia), în Dacia Medi-
teranean. O oarecare incertitudine a fost

creat în jurul lui Niceta datorit con-
fuziei fcut între el i alte dou persoane
cu acelai nume, Niceta de Aquileia i
Niceta de Trier. Informaiile pe care le

avem despre el ne vin de la Paulin* de
Nola, prietenul acestuia, pe care l-a vizi-

tat în dou ocazii. în 398 i 402, spre a se

închina la moatele Sf. Felix, i care îi

dedic dou im ne, Protempticon, scrise

cu ocazia reîntoarcerii sale în Dacia. în

poemul
î 7 al lui Paulin, citim c Niceta a

dus o intens activitate misionar de-a

lungul Dunrii. încretinându-i pe bessi,

daci i scito-gei în Dacia Ripensis i
Mediterranea. Ultima informaie despre
el o avem dintr-o scrisoare a papei Ino-

cent I (409-415). I G. Coman este de
prere c misiunea lui Niceta corespun-
dea cu misiunea întreprins de Sf. loan*
Hrisosîom i Sf. Vasile* cel Mare prin

misionari de excepie, ca Sf. Sava, la

aceste popoare, în Muntenia i Dobro-
gea. Despre opera lui Niceta vorbete
Glienadie*, care spune c acesta a scris

într-o limb simpl i clar, fcând în

acelai timp o scurt prezentare a coni-
nutului acesteia.

Principala lucrare a lui Niceta, Instructio

ad competentes* în ase cri. Cu excep-

ia crilor III i V. restul s-a pstrat frag-

mentar. Este vorba de un catehism adre-

sat candidailor la botez. Pe lâng diverse

îndrumri practice, Niceta abordeaz i
teme doctrinare, cum ar fi consubstan-

ialitatea Fiului cu Tatl i dumnezeirea
Duhului Sfan. Totodat, el vorbete îm-
potriva practicrii genethliologiei, a ho-

roscopului. Reinem apoi comuniunea de
idei cu teologia rsritean, în spe cu
cea a lui Chirii* al Alexandriei, care îl

include pe Niceta în marea tradiie a
Bisericii Rsritene, dei este scriitor de
limb latin. De diversis appelaiionibus,
este o scriere de tineree. El prezint în

aceast lucrare diverse nume date lui

Hristos: Cuvânt, înelepciune, Lumin,
Cale, Adevr etc. îns preocuparea cen-

tral a acesteia este pastoral, conside-

rat ca fiind o mrturie a preocuprilor

sale misionare. De vigiliis servorum Dei
i Depsalmodiae bono (De utilitate hym-
norum) susine necesitatea slujbelor de

noapte, ca mijloc de meditaie i rugciu-
ne, i a cântrii de imne i psalmi. Ghe-
nadie îi mai atribuie i un scurt tratat. De
tapsu virginis, adresat unei clugrie
care a alunecat din voturile luate i o
îndeamn la regsirea de sine, prin

recunoaterea greelii, i la cin. în

cele din urm, dei nu în mod unanim, lui

Niceta îi este atribuit imnul Te Deum,
imn de laud i mulumire adresat Sf.

Treimi, compus în proz ritmic, practic

neobinuit în imnografia latin. De
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aceea, se crede c schema original a fost

de sorginte greac (Quasten).

Migne, PL 52, 837-876; 30, 240-246 (între

scrisorile apocrife ale lui Ieronim); PL 68,

371-376 (sub numele lui Niceta de Trier); PL

16, 383-400 (între operele lui Ambrozie); PL

86, 944 (Te Deum); A. E. Burn, Niceta of

Remesiana. His Life and Works. Cambridge,

1905; W. A. Patin, Niceta. Bischof von

Remesiana ah Schriftsteller und Theologe,

MQnchen, 1909; D.M. Pippidi, Niceta di

Remesiana e le origini del christianesimo

daco-romano, în Revue historique du Sud-

Est EuroptSen. 23, 1946, p. 99-1 17; I.G. Co-

man, Aria misionar a sf. Niceta de Re-

mesiana, în Biserica Ortodox Român, 66,

1948. p. 337-356; Idem, Opera literar a sf

Niceta de Remesiana. în Studii Teologice 9,

1957, p. 200-232; idem. i Cuvântul trup s-

afcut '. Hristologiei Mariologre patristic.

Editura Mitropoliei Banatului, Timioara,

1993; Bardenhewer, III, p. 598-605; CaynS. I,

p. 588-589; Altaner-Stuiber, 1980, p. 391;

Cross, Niceta, art. în ODCC. p. 969, cu

bibliografie; Quasten, Patrology, IV, p. 190-

194. cu bibliografie; M.G. Mara, Nicetas de

Remesiana, în DECA, II, p. 1746-1747; S.

Felbecker. Nicetas von Remesiana, în LACL,

p. 45 1-452, cu bibliografie.

Nicetius de Trier

Nîcetius de Trier, episcop de Trier.

Informaiile despre Nicetius le avem din

prezentarea lui Grigorie* de Tours, care a

primit informaiile de la Aredius, stare

la Limoges. Nicetius s-a nscut probabil

la Limoges. ctre sfâritul sec. V. Intr de

tânr în mnstirea din Limoges, unde îi

face studiile. Se impune prin cultura sa,

prin faptele sale bune i prin conduita sa

principial. în 525, este numit episcop de

Trier de ctre împratul Teodoric I (m.

534). Ca episcop, el restaureaz o serie

de biserici i mnstiri, impune o disci-

plin mai sever clericilor i monahilor i

se angajeaz activ în viaa Bisericii, par-

ticipând la o serie de sinoade locale:

Clermont-Ferrand în 535, Orleans în

549, Toul 540, Paris 551. Critic fr
team greelile împrailor Teodebert I

(m. 547) i Clotaire I (m. 561). Acesta

din urm se supr i îl suspend din

scaun. Este repus în scaun de succesorul

acestuia. A aprat cu strnicie ortodoxia

credinei. Dovad în acest sens sunt cele

dou scrisori ale sale: una, ctre regina

lombard Clodosinda (Clodiswind),

creia îi cere s-i readuc soul la cre-

din, i a doua scrisoare ctre împratul

Justinian care îmbriase, spre sfâritul

vieii, o form de eutihianism, spunându-i

c fapta sa este deplâns în Italia, Africa,

Spania i Gal ia. Pe lâng cele dou epis-

tole, îi mai sunt atribuite dou tratate

scurte numite: De vigiliis servorum Dei

i De Psalmodie Bono.

Migne, PL, 68. 361-380; 71, 1165-1166;

Mansi, IX, 147-150; S.A. Bennett, Nicetius

(3), în Smith-Wace, IV, p. 38-39; P. Volk,

Nicetius of Trier, în 7MCE, 10, p. 441.

Nicolae de Ancyra

Nicolae, preot în Ancyra. Nu avem infor-

maii precise cu privire la perioada în

care a trit. Potrivit estimrilor, el a trit

i a activat probabil în sec. V sau VI.

Manuscrisele, care pstreaz fragmente

din operele sale, îl numesc: Nicolae, Ni-

colae preotul, Nicolae preotul din

Ancyra sau Nicolae clugrul i preotul.

Este identificat cu ascetul Nicolae din

Ancyra, cruia Marcu* Ascetul îi adre-

seaz una din scrierile sale Hpoq

NiKoXaov, i de Ia care primete o

scrisoare de mulumire. Lui Nicolae îi

sunt atribuite o serie de comentarii: In

prophetam loeî; In prophetam Amos,

precum i In Psalmos i In lonam.
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Marcu Ascetul; Migne, PG 65, 1027-1050:
scrisoarea de rspuns: Migne, PG 65, 1051-

1054; CPG III, 6104; J. A. Cramer, Catenae
grecorum patntm in Ncvum Testamentum, t.

3, Oxford, 1838, p. 35, 37, 38, 124; G. Caro,
I. Lietzmann, Catenarum graecarum catato-

gus* Gottingen. 1902, p. 35; K. Staab, Die
Paithiskatenen nach den handschrijllichen
Quellen untersucht. Roma, 1926, p. 15-17;

Y.M. Duval, Le livre de Jonas dans la lit-

teraiure chretienne grecque et latine, Paris,

1973, p. 454-456, 663-665; R. Devreesse,
Chaînes exegetiques grecques, DBS 1 , 1 146-

1147, 1209; Bardenhewer, IV, p. 181; A.
Labate, Nicolas d'Ancyre, în DECA, II, p.

1748: N. Klimek, Nicholaus von Ancyra^ în

LACL, p. 452, cu bibliografie.

Nicolaitii

Nicolaitii, membrii unei grupri men-
ionate în Noul Testament, mai exact în

Apocalips 2, 6, 14, 16 i 20, unde sunt

prezentai ca susintori ai ideii de re-

venire Ia cultul pgân, dei referirile

respective nu ne permit identificarea lor

ca sect. Este posibil s fi fost 'falii pro-

feit pomenii adeseori în Noul Testa-

ment. Nicolaitii participau, fr nici un
fel de ezitare, la banchetele pgâne, în-

soite adeseori de practici imorale. Pro-
totipul lor se regsete în Balaam (Nu-
meri 31, 16 i urm.). în listele ereziilor

date de diveri scriitori i Prini ai Bi-
sericii, nicolaitii apar alturi de diverse

grupri eretice gnostice. Sf. Irineu*

vorbete în acest sens, în Adv.haer. III,

X, 6, afirmând c fondatorul lor este

Nicolae de Antiohia, menionat în Fapte

6, 5. Fr îndoial, afirmaia lui Irineu

trebuie luat doar ca ipotez. Secta dis-

pare în jurul anului 200. în evul mediu,
denumirea de nicolaii a fost dat preo-
ilor cstorii de ctre adepii preoiei

celibatare.

A. von Harnack, The Seci ofthe Nicolaitam
and Nicolaus, the Deacon of Jerusatenu în

Journal of Religion, III, 1923, p. 413-422; G.
Salmon, Nicolaitam, în Smith-Wace, IV, p.

41; M. Goguel, Les Nicolaites, în Revue de
l'Histoire des Religions, CXV, 1937, p. 5-36;

£. Amman, în DTC, XI, pt. I, 1931, col. 499-
506; Cross, Nicolaitans, în O DCC, p. 973-
974; E, F. Siegmann, Nicoiaites, în NCE, 10,

p. 459; E. Peretto, Nicolaites, în DECA, II, p
1747-1748.

Nichifor I

Nichifor I (758-829), patriarh de Con-
stantinopol, între 806-815, teolog i isto-

ric bizantin. S-a nscut la Constantino-
pol, tatl su fiind secretar imperial al

împratului Constantin Copronimul, per-

secutat în timpul controversei icono-

claste pentru atitudinea sa favorabil cul-

tului icoanelor. Sub patriarhul Tarasie.

Nichifor deine i el aceeai funcie de
secretar la curtea imperial (770-780),

participând la sinodul ecumenic de Ia Ni-
ceea din 787. Se retrage din aceast
funcie, construind o mnstire lâng
Propontius, unde se retrage, pentru a se

dedica studiului. în 802, împratul Nichi-

for I îl numete administrator al celui mai
mare cmin pentru sraci din Constan-
tinopol, iar dup moartea lui Tarasie, este

ridicat pe scaunul patriarhal, dei Teo-
dor* Studitul nu fusese de acord. în pofi-

da acestei mici neînelegeri, patriarhul

Nichifor se altur lui Teodor, susinân-
du-l în lupta împotriva împratului ico-

noclast Leon V Armeanul, care a dorit s
înlture cultul icoanelor. Prsit de ma-
joritatea episcopilor si, care au acceptat

poziia iconoclast a împratului, este

depus din treapt în 815. El se retrage la

mnstirea pe care el însui a construit-o.

dedicându-se scrisului. Scrierile sale sunt

îndreptate, cu precdere, împotriva ico-

noclatilor, în acest sens, el a scris trei
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tratate mari; Antinheticus, în trei cri;

Apologeticus Minor i Apologeticus

Major. în domeniul istoriei, menionm:
'Icrropict cbvtopoq^ sau Breviarium Nt-

cephori, care cuprinde evenimentele din

Bizan între anii 602 i 770, i o cronic

Xpovoypa<pia avvropog, de la Adam i

pân în anul morii sale. Autenticitatea

unor lucrri poetice i canonice, care îi

sunt atribuite, este pus sub semnul între-

brii.

Migne, PG 100, 169-1068; J.B. Pitra,

Spicilegium Solesmense. I, 1852, p. 302-504

i IV, 1858, p, 223-380; ambele lucrri

istorice: C. de Boor. Opuscula Hisiorica,

Teub., 1880;v/afa: Migne, PG 100, 41-160 i
de Boor, op. cit., p. 139-217; Shorf History,

ed. deC. Mango, Washington DC, 1990; PJ.

Alexander, The Patriarch Nicephorus of

Constantinople, Ecclesiastical Policy and

lmage Worship in the Byzantine Empire,

Oxford, 1958; A.J. Visser, Nikephoros und

der Bilderstreit. Eine Untersuchung liber die

Stellung des Konstantinopeler Patriarchen

Nikephoros innerhalb der ikonoklastischen

Wirren, Haga, 1952; P. O'Connell, The

Ecclesiology of St. Nicephorus I, Roma,

1972; J. Travis, In the Deferise of the Faith:

The Theology of Patriarch Nikephoros of

Constantinople, Brookline, Mass.. 1984;

M.J. Higgins, Nicephorus I, Patriarch of

Constantinople, în NCE, 10, p. 438-439;

Cross, Nicephorus, în ODCC, p. 968-969; A.

Kazhdan, Nikephoros /, în ODB, UI, p. 1477.

Nil de Ancyra

Nil de Ancyra (m. 430), stare sau arhi-

mandrit al unei mnstiri de lâng

Ancyra (Ankara). A fost considerat

ucenic al Sf. loan* Hrisostom i contem-

poran cu Produs*, Paladiu*, Marcu*

Eremitul i Isidor* Pelusiotul. Din scri-

sorile sale discernem c el a avut o relaie

special cu Sf. loan Hrisostom, consi-

derându-l dascl al su. în 407, când îm-

pratul Arcadiu îi cere lui Nil s se roage

pentru oraul Constantinopol, lovit sever

de cutremure i incendii, acesta îi rs-

punde c aceste încercri erau cauzate de

crimele comise împotriva episcopului

locului, nimeni altul decât Sf. loan Hri-

sostom. Biografia tradiional îl prezint

pe "Nil ca fiind guvernator al Constan-

tinopolului, în timpul Iui Teodosie cel

Mare (379-395). El demisioneaz i, îm-

preun cu fiul su Teodul, a devenit si-

hastru pe Muntele Sinai. în 410, monahii

din Sinai au fost atacai de hoarde de

bandii. Nil scap, îns Teodul a fost

prins i vândut sclav. In cele din urm
scap i el i, împreun cu tatl su, au

fost hirotonii preoi de episcopul de

Eleusa în Palestina i trimii în Sinai.

Cercetrile moderne resping aceast

biografie i consider c Nil a fost origi-

nar din Ancyra i a studiat la Constanti-

nopol sub îndrumarea Sf. loan Hrisos-

tom. El a întemeiat o mnstire lâng

Ancyra, devenind stareul ei i c ar fi

fost episcop de Ancyra. De aici el a pur-

tat o coresponden deosebit de vast,

influenând pe muli dintre contempo-

ranii si.

Corpul epistolar al lui Nil numr apro-

ximativ 1061 de scrisori, dintre care nu

toate sunt ale lui (Quasten). Fr în-

doial, o ediie tiinific este necesar,

deoarece unele scrisori se repet, altele

sunt împrite în mai multe pri sau

reprezint fragmente din diverse opere

ale sale. în esen, acest corp epistolar

trebuie revizuit cu grij, deoarece el în-

sumeaz o coresponden autentic i

deosebit de important pentru istoria

gîndirii cretine. Tema principal a aces-

tor scrisori este dobândirea desvâririi

prin urmarea sau imitarea lui Hristos.

Hristos, învtorul adevratei filosofii,

dorete ca noi s-I fim nu doar simpli

ucenici, ci s-I urmm printr-o via
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curat, s ne eliberm trupul i sufletul

de patimi. El concepe termenul de 'filo-

sofie duhovniceasc', aplicându-J vieii

monahale, singura fifosofie vrednic de

Hristos. Ascez înseamn eliberarea de

patimi, dobândirea neptimirii i unirea

cu Dumnezeu, ca dar al lui Dumnezeu.
Tratatele sale abordeaz teme ascetice i
morale: De monastica exercitatione; De
voluntaria paupertate: In Albianum ora-

tio; De monachorum praestantia; De
magistris et discipulis; De octo spiritihus

malitiae. O serie de lucrri s-au pstrat

doar fragmentar: Comentariu la Cânta-

rea Cântrilor; Adversus gentiles; Ad
Eucarpium monachum i un numr de
cinci predici. La acestea se adaug câte-

va lucrri neautentice, dar care au fost

puse sub numele su: De oratiom; De
octo vitiosis cogitationibus; Ad Eulo-

gium monachum; Ad Agathium mona-
chum Perisieria seu traciatus de vir-

tutibus exco/endis et vitiis fugiendis;

Epicteti enchiridion seu manuale; Trac-

tatus moralis et muhifarius- Studierea

scrierilor lui Nil arunc o raz de lumin
asupra monahismului i a societii

cretine la sfâritul sec. IV. Influena

scrierilor i a învturii sale a depit
sfera Bisericii Rsritene, ponderea vieii

anahoretice în Biserica celtic fiindu-i

atribuit în mare parte (Swete).

Migne, PG 79, 81-1093; în latin: A.

Siegmund, Die Uberlieferung der griechi-

schen christlichen Literatur in der lateini-

schen Kirche, MUnchen-Pasing, 1949; în

arab: G. Graf, Geschichte der christichen

arabischen Literatxa\ I, ST 118, Cetatea

Vatican, 1944, 399-400; în siriac: W.
Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in

ihe British Museum, London, 1870/1872, 3,

1311 s.v. 'Nilus'; F. Degenhart, Der hi Mus
Sinaita, MUnster, 1915; Idem, Neue Beitrâge

zur Nilusforschung, Miinster, 1918; G. T.

Swete, Nilus (3), art. în Smith-Wace, HI, p.

43-45; Cross, Nilus the Ascetic, art. în

ODCC, p. 976-977; K. Heussie, Dos Nilus

Problem, 1921; Bardenhewer, IV, p. 161-

178; Altaner-Stuiber, 1980, p. 334; Quasten,

Patrology, III, p. 496-504, cu bibliografie; J.

Gribomont, MV d'Ancyre, în DECA, II, p.

1750-1751, cu bibliografie; C. Schmidt,

Nilus von Ancyra, în LACL, p. 452-453, cu

bibliografie.

Nisibe, coala de Ia

Oraul Nisibe, în prezent, Nusaybin, ora
în Turcia, pe grania cu Siria. Este cunos-

cut documentar din mileniul întâi î.d. Hr.,

fiind menionat în inscripiile asiriene sub

denumirea de Nasibina. în sec. III î. d.

Hr., oraul a fost capital provincial sub

seleucizi, fiind numit de greci Antiohia

Mygdonia. Pentru o vreme, a fost ree-

dina regilor armeni. Datorit poziiei

sale strategice, Nisibe a fost cucerit i
recucerit de diveri cotropitori romani,

peri, arabi, mongoli, acetia din urm
distrugând cetatea în 1 260. începând cu

sec. XIV, Nisibe decade devenind un

morman de ruine. în prezent, este un

orel de provincie însumând câteva mii

de suflete, plasat lâng calea ferat care

leag Bagdadul, Alepul i centrul

Turciei.

Potrivit tradiiei, cretinismul a fost adus

aici de apostolii Tadeu i Mari, doi dintre

cei 72 de ucenici. Primul episcop a fost

lacob (290-338), iar din 410 scaunul de

Nisibe este ridicat la rang de mitropolie,

cu mai multe episcopii sufragane, fiind

plasat în ordine canonic dup Seleucia-

Ctesiphon i Beth-Lapat. Din sec. V,

episcopii din Nisibe au fost nestorieni,

devenind centrul teologic al Bisericii

nestoriene persane. coala teologic din

Nisibe fiineaz din sec. TV, având între

profesori i pe Sf. Efrem* irul. Când
oraul a fost cucerit de ctre peri, Sf.

Efrem mut coala la Edessa. Dupsino-
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dul ecumenic de la Efes din 431, nesto-

rienii se grupeaz la Edessa. închiderea

colii prin edict imperial, îi determin pe

acetia s se retrag la Nisibe i s
redeschid coala de aici, sub patronajul

episcopului Bar Sauma ( Barsauma)*, în

457, primul ei mare profesor fiind

Narsai* (Narses). Temeliile doctrinare

ale colii din Nisibe sunt cele propuse de

Nestorie*, Diodor* din Tars i Teodor*

de Mopsuestia. Aici au activat teologi de

marc ai Bisericii nestoriene, ca:

Avraam, nepotul lui Narsai, Pavel, II ie

bar Sinaya, Abdh-isho (Ebedjesus) bar

Berika i alii. coala intr în declin dup
înfiinarea unei alte coli similare la

Seieucia-Ctesiphon, iar dup strmutarea

acesteia la Bagdad, declinul a fost deo-

sebit de rapid.

A. Scher (ed.), PO 4, 1908, p. 317-404 cu

trad. în francez; PO 9, Paris, 1913. p. 588-

631; R. Nelz, Die theologische Schule der

morgenlândischen Kirchen, Bonn, 1916, p,

77-1 10; A. VOfibus, History ofthe Schoot of

Nisrbis, CSCO 266, Subs. 26, Louvain,1965;

J.-M. F\ey, Jalonspour un histoire de l'Eglise

e/7 Iraq, CSCO 310, Subs. 36, Louvain,

1970; idem, Nisibe, metropolie syriaque ori-

entale et ses sujfragants. des origines nos

jours, CSCO 388, Subs. 54, Louvain, 1977;

Baumstark, p. 113-115; G.T. Dennis, Nisibis.

Schoot of, în NCE, 10, p. 474; R. Lavenant,

Nisibe, în DECA, II, p. 1753-1754, cu biblio-

grafie; Urbina, p. 15-17.

Nithard

Nitliard (800-844/5), istoric carolingian.

Unul din cei doi fii ai lui Bertha, fiica

împratului Carol cel Mare, i Angiibert,

stare laic al aezmântului monahal

Saint-Riquier, poetul curii, pe care

Alcuin* îl numete 'Homer' al colii

palatului. La invitaia lui Carol Pleuvul,

care i-a cerut s scrie istoria domniei

sale, el redacteaz Historiarum libri IV.

Prima carte prezint sumar istoria dom-

niei împratului Ludovic cel Pios, iar

celelalte trei redau amnunit eveni-

mentele contemporane lui, între 839 i
843. Activ în diverse btlii ale vremii,

Nithard a fost ucis pe câmpul de lupt în

844 împotriva lui Pipin de Aquitania.

Lucrarea sa este unul din specimenele li-

terare timpurii ale limbii romanice care a

stat la temelia limbii franceze. (NB)

Manitius, 1. 656-660; Nithard, Histoire des

fds de Louis le Pieux, ed. i trad. de P. Lauer,

Paris, 1926; L. Halphen, Chariemagne et

J'Empire Carotingien, Paris, 1 947; A.

Cabaniss, Nithard, în NCE, 10, p. 475.

Noetus de Smyrna

Noetus de Smyrna, primul propovduitor

al ideilor patripassiene, în a doua jum-
tate a sec. II. Patripassienii susineau c
Tatl a fost Cel ce S-a nscut a ptimit i

a murit, întrucât Tatl i Fiul nu sunt

decât moduri ale revelaiei de Sine a lui

Dumnezeu. Informaii despre Noetus

avem de la IpoJit* (m. 235), care susine

c acesta a fost originar din Smyrna, i de

la Epifanie*, care îi fixeaz locul de

natere la Efes. Pentru a-i susine ideile

sale, Noetus admitea doar o interpretare

alegoric a Evangheliei dup loan, încer-

când în acest fel s evite învtura
despre Logos. La temelia patripassianis-

mului lui Noetus, spunea Ipolit, se afla

filosofia lui Heraclit, idee pe care o dez-

volt pe larg. Noetus susinea câ el însui

era Moise, în timp ce fratele su era

Aaron. Pe opozanii si, îi acuza de di-

theism. în jurul anului 200,. o adunare a

presbiterilor din Smyrna îl condamn.

Venit la Roma, el îi convertete pe Epi-

gonus i Cleomene*.

A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des

Urchristentum, Leipzig, 1884, p. 616-618;

Ipolit, Contre Ies heresies, ed. i trad. de R
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Nautic Paris, 1949; G. Bardy, Monar-
chianisme, în DTC, X, pt. 2, col. 2 193-2209;

A. Pourkier, L'herâsiotogie chez Epiphane,
Paris, 1 992, p. 1 12-146; G.T. Stokes, Noetus,

în Smith-Wace, IV, p. 49-50; M.C. MC
Carthy, Notus of Smyrna, în NCE, 10, p,

480-48]; M. Simonetti, Noet de Smyrne, în

DECA, II, p. 1759; R. Hanig, Noetus von
Smyrna, în LACL, p. 453, cu bibliografie.

Nonius Marcellus

Nonius Marcellus, scriitor latin din

Thubursicum, Numidia (Algeria), din

prima jumtate a sec. IV, autor al unei

lucrri enciclopedice, intitulat: De com-
pendiosa doctrina per litteras adfilium,

în 20 de cri, cuprinzând teme de gra-

matic, lexicografie i antichiti. Lu-
crarea a fost folosit de ctre scriitorii

latini i de lexicografii medievali, fiind o
adevrat min de informaii. Se pare ca

Jsidor* de Sevilla a folosit lucrarea aces-

tuia la redactarea operei sale Etymolo-

giae, în 20 de cri,

N. Marcellus, Nanii Marcelii De Compen-
diosa doctrina libros, ed. de W.M. Lindsay, 3

voi., Leipzig, 1903; W.M. Lindsay, Nonius
Marcellus' Dictionary of Republican Latin,

Oxford, 1901; R.T. Meyer, Nonius Mar-
cellus, în NCE, 10, p. 49!,

Nonnos

Nonnos, unul dintre cei mai vechi co-

mentatori ai operei Sf. Grigorie* de

Nazianz, activ pe la mijlocul sec. VI. EI

s-a interesat în special de aluziile mito-

logice fcute de marele teolog capado-

cian. Comentariul su s-a bucurat de
larg popularitate printre filologii bizan-

tini i a fost tradus în siriac, armean i
georgian, fiind editat sub titlul

ZuvaYOYtl icai e^eyeai xiaxopidiv.

Valoarea teologic a acestei lucrri este

redus.

Migne, PG 36, 985-1072; CPG, 3011; J.

Gammack, Nonnus, în Smith-Wace, IV, p.

53; K. Weitzmann, Greek Mythotogy in

Byzantine Art, Princeton, 1951; J. Declercq.

Les commentaires mythologiques du Ps.

Nonnos sur l'homelie XLIII* de Gregoire de
Naziame, Byzantion, 47, 1977, 92-112; J.

Gribomont, Nonnos (Pseudo-)
r în DECA, II,

p. 1763.

Nonnus de Nisibe

Nonnus de Nisibe, distins polemist, arhi-

diacon al Bisericii iacobite din Nisibe, în

vremea în care episcopul nestorian Ci-

prian a permis monofiziilor s preia

biserica Sf. Domitius. Bar Hebraeus ne
informeaz c el este cel care a adus

acuze episcopului Philoxen* de Bagdad,

susintor al anti-patriarhului Avraam, i
ca urmare, acesta a fost depus de sinodul

de la Ras'ain în 829. El este autorul unui

tratat, în patru cri, împotriva episcopu-

lui nestorian Toma* de Marga i mitro-

polit de Beth Garmai, pe care I-a scris în

închisoarea unde fusese aruncat de ctre
guvernatorul din Nisibe. De la el au

supravieuit doar trei scrisori cu caracter

dogmatic, care se pstreaz în Muzeul
Britanic.

Wright, CataL, p. 618-620; Bar Hebraeus,

Chron. ecci, I, 363; Wright, p. 145; Chabot,

p. 94; Duval, p. 390-391.

Nonnus de Fanopolis

Nonnus de Panopolis (c. 400), poet p-
gân trecut la cretinism. S-a nscut pro-

babil la Panopolis, în Egiptul de Sus, în

jurul anului 400. Este posibil ca Nonnus
s fi devenit cretin în perioada dis-

trugerii templelor pgâne din Egipt, în
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urma decretului dat de ctre împratul

Teodosie (Socrate, Ist. bis., 5, 16).

Nonnus face parte din coala literar

egiptean care a dat, pentru o scurt

vreme, strlucire deosebit poeziei epice

greceti. Alturi de el, îi regsim pe

Quintus din Smyrna. loan* din Gaza,

Coluthus*, Thryphiodor i Musaeus*.

Aceast coal a reînviat epicul mitolo-

gic i istoric într-o manier personal,

Nonnos fiind cel mai de seam reprezen-

tant al acestui curent. Adeseori, el se

prezint pe sine ca imitator al lui Homer,

opera sa dezvluind influene stilistice i

literare preluate de la scriitori cum a fost

Callimachus i alii de mai târziu. Cu

toate acestea, el nu rmâne doar la

nivelul imitaiei i al împrumutului, ci

creaz noi reguli metrice, care dau un

efect nou ritmului general al poemului.

Stilul su este înflorat, plin de epitete,

parafraze elaborate i metafore, adeseori

îngrmdite într-o îniruire confuz.

Antiteza este motivul predilect, prin care

poetul îi atinge inta (Lock).

Lui Nonnos îi este atribuit de Agathias*

un poem celebru, intitulat Dionysiaca,

în 48 de cri, care descrie cltoria le-

gendar a zeului Dionysos în India. Poe-

mul este considerat 'o alegorie a mar-

ului civilizaiei în întreaga lume antic\

Alturi de acest poem pgân, Nonnus a

scris i o Parafraza a Evangheliei dup
Joan, în hexametri, în jurul anului 431.

Nu se cunoate versiunea folosit de el,

probabil cea memfîtic. Parafraza nu s-a

pstrat în întregime. Ea este important

pentru lumina pe care o arunc asupra

textului biblic, teologia ei fiind destul de

neclar. Reinem faptul c, atunci când

vorbete despre Fecioara Mria, autorul

o consider Theotokos - Nsctoare de

Dumnezeu.

Ludvvich. Dionysiaca y 2 voi.. Bibi. Teubne-

riana, Leipzig, 1909, 1911; Dionysiaca, with

an English translation by W. H. D. Rouse,

mythological introduction by H. J. Rose and

notes on text criticism by L. R. Lind. (LCL),

3 voi., London i Cambridge (Mass.), 1940;

ediie nou: R. Keydell, Nonni Pan. Diony-

siaca, 2 voi. 1959. Parafraza Evangheliei

dup han. în Migne, PG, 43. 749-1228; în

franceza: C. de Marcellus, Paris. 1861; P.

Collart, Nonnus de Partopolis. Etudes sur Ia

composition et le texte des Dionysiaques,

Rech. d'arch. de phil. et d'hist., I, Cairo,

1930; S. Bezdechi, Vulgarismes dans

Vepopee de Nonnus. în Anuarul Institutului

de Studii Clasice, 3, 1936/40, 37-74 (analiz

sintactic); R. Keydell, Textki-itisches zu

Nonnos: Hermes, 79, 1944, 13-24; W. Peek,

Kritische und erkirende Beitrâge zu den

Dionisyak des Nonnos, Berlin, 1969, idem.

Lexikon zu den Dionysiak des Nonnos, 4.

Lief-, Berlin-Hildesheim, 1968-1975; P.

Volpe Cacciatore, Osservazioni sulfa

Parafrasi del Vangelo di Giovanni di Nonno

di Panopolh Annali Fac. Lett, Napoli 32,

1979-1980, p. 41-50; W. Fauth, Eidos poiki-

Ion. Zu Thematik der Meianwrphose und

zum Prinzip der IVandlung âus dem Ge-

gensatz in den Dionysiak des Nonnos von

Panopolis. Hypomnemata 66. GOttingen.

1981; Cross, Nonnus of Panopolis, art. în

ODCC, p. 980; W. Lock, Nonnus (2), art. în

Smith-Wace, IV, p. 51-53; Quasten, Pa-

trology, UI, p. 114-1 16; I. G. Coman, III, p.

283-284; Altaner-Stuiber, 1980, p. 283; RF.

Beatrice, Nonnos de Panopolis. în DECA. II,

p. 1763-1764, cu bibliografie; S. Vollen-

weider, Nonnus von Panopolis> în LACL, p.

453-454, cu bibliografie.

Notae de textu Evangeliorum

Notae de textu Evangeliorum, un manu-

scris palimpsest care cuprinde texte

evanghelice din Vulgata, pstrat la St.

Gali. Manuscrisul pare a aparine lui

Icronim*, întrucât notele marginale sunt

la prima mân i precizeaz diverse indi-

caii gramaticale: cazul unor substantive,

timpurile unor verbe ale cror forme sunt
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ambigue, traducerea unor termeni gre-

ceti cu menionarea unor termeni echi-

valeni. Se regsesc i unele adaosuri,

care se leag de tradiia literar a colii

din Reims. Autorul probabil este lero-

Yrim.

CPL 590a; Lowe, Codices latini antiquiores,

984; B. Bischoff, Zur Rekomtruktion der

Sangctlensis (L) und der Vorlage seiner

Marginalie^ Biblica, 29, 1941, p. 153-158;

J. Gribomont, Notae de textu Evangeliorum,

înDECA, II, p. 1766.

Notitia dignitatum

în antichitatea târzie, manual oficial pen-

tru uzul intern al cancelariei imperiale.

Titlul complet este: Notitia omnivm dig-

nitatum, tam civilium quam militarium.

In forma actual în care s-a pstrat, tex-

tul se prezint ca un fel de anuar i a

aparinut unui primicerus (mare ambe-
lan) al Occidentului. Textul propriu-zis

se împarte în dou pri, în funcie de

cele dou pri ale Imperiului roman,

menionând funcionarii, cu titlurile lor,

competenele teritoriale, organismele sau

trupele subordonate i structura funciei

(officium). Chiar dac datarea acestui

document nu poate fi fcut cu certitu-

dine absolut, se poate spune c el este

rezultatul unei experiene birocratice

bine pus la punct, scopul lui fiind unul

informativ i c a fost structurat pentru

folosire îndelungat. Diversele anomalii

care se regsesc în text se explic prin

discontinuitatea în timp între cancelariile

imperiale.

E. Bocking, Bonn, 1839-1853; O. Seeck,

Berling, 1876; R Lot, Notitia Dignitatum

Utriusque Impera. Ses tares, sa date de com-

pasition, sa valeur, REA 38, 1936, p. 285-

338; G. Clemente. La <Notitia dignitatum>,

Cagliari, 1968; M.L. Angrisani Sanfilippo.

Notitia dignitatum, în DECA, II, p. 1766-

1767, cu bibliografie; W. Geertings, Notitia

dignitatum, în LACL, p. 454.

Notitia Galliarum

Document administrativ roman, compus

la sfâritul sec. IV i în primele decenii

ale sec. V, cuprinzând materiale i din

epoca franc. Denumirea comple a do-

cumentului este: Notitia provineiarum et

civitatum Galliarum. Din acest docu-

ment aflm informaii despre numrul
provinciilor galice, despre diverse orae

din Galia, precum i despre structura

organizatoric ecclesiastic: oraele mi-

tropolitane i alte orae de reedin epis-

copal.

T. Mommsen, MGH, Auct ant. IX, p. 584-

612 (=CCL 175), 381-406; CPL 2342; E.

Griffe, La Gaute chretienne a t'âpoque ro-

mane, II, Paris2 , 1966, p. 111-125; P.M.

Duval, La Gauie jusqu'au milieu du Ve sie-

cie. Paris, 1971, p. 68 i urm.; A. Di

Berardino, Notitia Galliarum, în DECA, II,

1767, cu bibliografie; B. Windau, Notitia

Galliarum, în LACL, p. 454, cu bibliografie.

Notitia provincîarum et

civitatum Africae

Document important pentru istoria

Bisericii cretine în Africa. Din el aflm

structura provinciilor africane cu centrele

episcopale: Numidia - 125; Byzancena -

115; Mauretania Caesariensis - 123;

Mauretania Sitifensis - 42; Tripol itana -

5; Sardinia - 8 i Africa Proconsularis -

54, în total 471. La acestea se adaug
episcopii africani care au fost convocai

de ctre regele Huneric pentru a participa

la sinodul de la Cartagina din 484, cu

scopul realizrii reconcilierii dintre arieni

i ortodoci. întrucât regele nu i-a atins

inta, episcopii ortodoci au fost exilai în

marea lor majoritate.
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Migne, PL 58, 269-276; C. Halm, MGH,
Auct. ant., 3/1, p. 63-71; CSEL 7, p. 1 17-134;

Potthast, Bibliotheca historica medii aevi.

Berlin2 , 1896, 2, 869; L. Duchesne. Histoire

ancienne de I
r
EgJise, 3, Paris, 1929, p. 645

nota I; C. Lepelley, Les cites de l'Afrique

romaine au Bas-Enrpire, 2 voi. Paris, 1979,

1981; R. Haensch, Copita provinciarum,

Mainz, 1997; V. Saxer, Notitia pravinciaram
et civitatvm Africae, în DECA, II, p. 1767-

1 768; W. Geerlings, Notitia provrnciarum et

citivatum Africae, în LACL, p. 455.

Notker Balbulus

Notker Balbulus (Bâlbâitul) (840-912),

scriitor, poet i cronicar. S-a nscut într-o

familie aristocrat elveian, probabil la

Heiligau (azi Elgg) sau Jonschwil (lâng

Sankt Gallen). Este crescut i educat la

mnstirea St. Gallen. devenind, în pofi-

da defectului de vorbire care i-a atras i
porecla de Bâlbâitul, una dintre marile

personaliti care au ilustrat acest centru

de cultur i spiritualitate. In 890, este

numit bibliotecar al mnstirii. Este re-

cunoscut ca nwnachus Satigaltensis* care

a scris, in 840, Gesta Caroli, lucrare re-

dactat în latina colocvial, pe baza unor

legende i povestiri populare despre

împratul Carol cel Mare. Din lucrare se

mai pstreaz doar prima parte i frag-

mente din a doua parte. Relatrile sale,

legate de întâlnirile lui Carol cel Mare cu

diveri episcopi, stau la temelia repre-

zentrii legendare a personalitii mare-

lui împrat. în jurul anul 881. el scrie o

alt lucrare istoric, Breviarium regum

Francorutu, care continu cronica lui

Erchanbert. Lui Notker îi sunt atribuite

patru imne în cinstea Sf. tefan i Vita s.

Galii, din care se pstreaz fragmente.

Contribuia sa Ia dezvoltarea prozei

secveniale liturgice, în special a cântrii

religioase secveniale, este considerat

punct de rscruce în istoria cultului în

Biserica de Apus. Scrisorile sale, care s-au

mai pstrat îl prezint ca o personalitate

deschis i deosebit de comunicativ.

Migne, PL 131,983-1178; Manitius, I, 354-

367 (pentru opera sa); S. Singer, Die

Dichterschule von St. Gallen, Leipzig, 1 922;

W. von den Stein, Notker der Drchier und

seine geistige Welt, 2 voi., Berna, 1948; H.F.

Haefele, Studien zu Notkers Gesta Caroti,

DeutschArch., 15, 1959, p. 358-392; W.

Kosch, Deutsches Literatur-Lexikon, ed. de

B. Berger, Berna, 1963; M.F. MC Carthy,

Notker Balbulus, în NCE, 10, p. 525-526.

Novatus Catolicus

Despre Novatus Catolicus nu avem date

exacte. Se pare c a fost monah i c a

trit în sec. IV sau dup sec. IV, probabil

între anii 430-530. Cât privete originea

sa, se crede c a fost din Italia sau din

Africa. Este autorul unei lucrri cu carac-

ter moral i pastoral: Sententia de humi-

litate et obaedientia et de calcanda

superbia, conceput în 112 sentine sau

capete.

Migne, PL 18, 67-70; CPL 638, 1154; PLS I,

672. 1751; F. Villegas, A de VogUe, CSEL
87, p. 66-74; DSp II, col. 477 i urm.; E.

Romero Pose, Novat le Cathoiique, în

DECA, II, p. 1777; B. Windau, Novatus

Catholicus, în LACL, p. 456.

Novatian

Novatian, (sec. UI), dup Eusebiu*,

Novat, a fost frigian de origine. A avut o

cultur retoric i filosofic deosebit,

fiind cunosctor al Sfintei Scripturi i

iubitor de art i poezie. Este considerat

ca primul teolog de limb latin, din

Occident, având cunotine teologice

serioase (Coman). îmbrieaz credina

cretin la maturitate. A fost botezat în

timpul unei grave boli, fr îns a fî
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primit i mirungerea de la episcop.

Datorit educaiei sale alese, ocup pos-

turi clericale importante la Roma. Do-

rina lui de a ajunge pap, i-a fost îns de

ru augur. Noul ales pe scaunul episcopal

al Romei, Cornelius, îi va face o îndelet-

nicire obinuita din denigrarea lui. Co-

respondena acestuia, citat copios de

ctre Eusebiu, abund în epitete negative

i invective la adresa lui Novaian. La

rândul lui, Novaian îl atac i el pe

Cornelius, subliniind faptul c el a artat

prea mare bunvoin fa de lapsi, apos-

taziaii din timpul persecuiei lui Decius.

în contrast cu papa Cornel iu, Novaian

cere excomunicarea lor din Biseric pen-

tru totdeauna, devenind astfel campion al

unui rigorism exclusivist (Quasten).

Tensiunile degenerând, au dus la înfi-

inarea unei grupri religioase paralele,

în zadar a încercat episcopul Dionisie*

de Alexandria s-l determine pe Nova-

ian s se întoarc în sânul Bisericii.

Comunitatea întemeiat de el i-a gsit

adepi în Spania, iar în rsrit, în Siria, i

a dinuit pân în sec. al V-lea, iar în

comuniti izolate pân la o dat mai

târzie. Eusebiu ne informeaz c nova-

ienii se autointitulau puritani (KaGapox)

i au fost excomunicai de un sinod inut

la Roma.

Despre viaa personal a lui Novaian nu

se mai cunoate nimic. Nu se tie cu cer-

titudine nici cum a decedat. Se pare

totui c el a murit ca martir, în timpul

persecuiei lui Valerian (257-258).

Inscripia descoperit pe piatra unui mor-

mânt dintr-un cimitir necunoscut de

lâng Sf. Laureniu, din Roma, poart

inscripia: Novatiano Beotissimo Mariyri

Gaudentius Diac. Calificativul 'beatissi-

mo' era adresat episcopilor i în special

celor care au suferit moarte de martir.

Dac Novaian a fost sau nu 'îndrgostit

de o filosofic diferit' de cea cretin,

probabil cea stoic, rmâne înc o pro-

blem deschis. Cert este c el a fost

primul teolog din Roma care i-a redac-

tat lucrrile în latin, devenind astfel

unul dintre întemeietorii teologiei ro-

mane (Quasten).

Opera scris a lui Novaian nu poate fi

trecut uor cu vederea, ea constituie un

punct de referin în istoria gândirii

cretine. Tratatul De trinitate - Despre

Treime, mult vreme pstrat între lu-

crrile Iui Tertullian*, este prima con-

tribuie teologic de seam aprut la

Roma. Dei nu folosete cuvântul de

treime {Trinitas), întreaga lucrare este

dedicat acestei învturi cretine. Au-

torul cunoate ceea ce s-a scris în materie

pân la el, fcând un rezumat al înv-
turii clasice despre Treime, aa cum se

regsete la Teofil* din Antiohia, Iri-

neu*, Ipolit* i Tertullian. In modul de

prezentare, sesizm nuane de originali-

tate, mai ales prin felul în care folosete

argumentele raporturilor trinitâre. De

cibis iudaicis - Despre mâncrurile

iudaice, pune în discuie prescripiile ali-

mentare ale iudeilor, care nu mai sunt

obligatorii pentru cretini. Nu pot fi ali-

mente curate i alimente necurate. De

aceea, susine el, prescripiile alimentare

din Vechiul Testament trebuie înelese în

sens spiritual sau alegoric. Nu se cade,

totui, ca un cretin s mnânce din car-

nea adus drept jertfa demonilor, deoa-

rece odat încredinat acestora, nu mai

este a lui Dumnezeu. De spectacidis

combate participarea cretinilor la spec-

tacolele pgâne, pe temeiuri scripturis-

tice, îndemnându-i pe acetia s contem-

ple mai degrab marele spectacol al

creaiei: frumuseea lumii, rsritul soa-

relui, cursul astrelor pe cer etc. De bono

pudicitate are ca obiect problema fecio-

riei, a continenei în cstorie i fideli-

tatea conjugal. Ca surse de inspiraie.
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Novaian a folosit operele Iui Tertullian:

De virginibits velandis, De cultu femi-

nuritm i De pudicitia, precum i De
habitu virgimmi al lui Ciprian*. Din co-

respondena Iui Novaian s-au pstrat trei

scrisori: dou adresate lui Ciprian în pro-

blema apostailor (lapsi), scrise de la

Roma în timpul vacanei scaunului epis-

copal, înaintea alegerii lui Corneliu. A
treia scrisoare ar fi tot a lui Novaian,

adresat lui Ciprian de Moise, Maximus,

Nicostratus i ali mrturisitori romani,

ca rspuns la scrisoarea acestuia.

Novaian dobândete reputaie de teolog

prin tratatul Despre Treime. în argumen-

tarea sa, el evit cu îndemânare platonis-

mul i adopt metoda silogistic i dia-

lectic stoic i aristotelic. Modul în

care el înelege Sf. Treime este subordi-

naionist. In hristologie, apr aceast

învtura împotriva sectelor care pro-

movau învturi hristologice greite,

printre care i docheii. Hristologia sa

este clar i se întemeiaz pe concepia

hristologic a lui Tertullian, struind mai

mult decât acesta asupra distinciei dintre

umanitate i divinitate în Hristos, îm-

bogind limbajul hristologic. Novaian
folosete pentru întâia dat termenul

praedestinatio, termen care va juca un

rol deosebit în istoria teologiei cretine.

Migne, PL 3, 911-1000; PL 4, 779-851; W.

Harei, CSEL, 3, 3, 1871, 1-13, 13-25; L.

Bayard, St. Cyprien, Correspondance. text

etabli et trad.. Paris, 1925, 1, 71-77, 89-92;

W. Y. Fausset, Novaiani Romanae urbis

presbyteri De Trinitate liber, Cambridge,

1909; trad. în eugl.: R. E. Wallis, ANL, 13,

293-395; ANF, 5, 611-644; H. Weyer,

Novatianus. De Trinitate. Ober den dreieini-

gen Goit, Text, Ubersetzung, Einleitung,

Kommentar, Testimonia II, DQsseldorf,

1962; E. Amman, Novalien el novationism,

în DTC II, 815-849; J. O. Anderson,

Novaian, Copenhagen, 1 90 1 ; H. Jordan, Die

Theofogie cler neuentdeckten Predigten

Novatians, Leipzig, I902;H.J. Vogt, Caetus

Sanctorum. Der Kirchenbegriff des Novaian

und die Geschichte einer Sonderkirche,

Theophaneia 20, Bonn, 1968; R.F. de

Simone, The Treatise ofNovaian the Roman
Presbyter on the Trinity, Studia Ephem.

Augustinianum, 4, Roma, 1970; H. Gillzow.

Cyprian und Novaian. Der Briefivechsel

zwischen den Gemeinden Rom und Kartago

zur Zeit der Verfolgtmg des Kaisers Decius,

Betrge zur historischen Theologie 48,

Tubingen, 1975; Altaner- Stuiber, 1980, 170-

1 72; G. T. Stokes, Novatianus, art. în Smith-

Wace, IV, p. 58-60; I.G. Coman, Patrologie,

1956, p. 87-88; Idem, LI, p. 159-167; Cross,

Novationism, art. în ODCC, p. 984; Tixeront,

Patrologie, 172-174; Quasten, Patrotogy, II,

p. 212-233, cu bibliografie; H.J. Vogt,

Novatien, în DECA, II, p. 1777-1779 i bi-

bliografia; C. Schmidt, Novaian, în LACL,

p. 455-456, cu bibliografie .

NOVATIANISM. Schism rigorist

aprut în sânul Bisericii apusene ca o

consecin direct a persecuiei cre-

tinilor în timpul lui Decius (249-250).

întemeietorul ei a fost Novaian*^ de

unde i numele pe care îl poart, consi-

derat i fondator al teologiei latine în

Apus. Este vorba de o prim mare schis-

m cauzat de problema disciplinei în

Biseric. Micrile eretice sau sectare

care au precedat-o, au avut drept motiv

problema Sf. Treimi. Din acest punct de

vedere, novaien ii pstrau credina orto-

dox; întemeietorul lor fiind chiar autor

al unui prim tratat despre Sf. Treime.

Micarea novaian nu este cu desvâr-

ire original. Ea are temeiuri mai ales în

tensiunile care existau la Roma, de mai

bine de 70 de ani, legate de Pstorul Iui

Hermas*, de montan iti i urmaii lui

Tertullian*, de disputa dintre [polit* i
Calist* la Roma. cât i de donatiti, cu

privire la atitudinea lor fa de apostaziai

(lapsi). Cei mai ferveni adepi ai acestor
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micri se aflau în Africa, dei îi întâlnim

i în alte pri ale lumii cretine. Nova-

ianisinul poate fi considerat ca un pro-

test fa de atitudinea liberal a Bisericii

Romei, din partea susintorilor vechii

discipline bisericeti mai aspre dei, în a

doua parte a sec. al Il-lea, Papa Elefterie

înclina spre atitudini puritanist-rigoriste,

în spiritul atmosferei generale mai lax

de la Roma. Cu toate acestea, credem c
nu suntem departe de adevr dac su-

germ c la temelia novaianismului este

mai degrab nemulumirea lui Novaian

pentruc nu a fost el ales în scaunul epis-

copal al Romei, ci Calist, dup ce îl

suplinise în timpul vacanei destul de

lungi. Novaian este primul personaj din

istoria schismelor care transform pro-

blema apostaziailor (lapsi) în motiv de

schism. Atitudinea lui a fost urmat de

multe alte persoane, ceea ce explic rela-

tiv rapida rspândire a micrii sale, nu

numai în Africa, dar i în Gal ia, unde a

fost susinut de ctre episcopul Marcian

de Arles, i în Rsritul cretin. In R-
srit, novaianismul devine mai rigid i
mai aspru, susinând c idolatria este

pcatul strigtor care exclude de la orice

comuniune. în timpul sinodului de la

Niceea, micarea se rspândise i se în-

trise în multe inuturi rsritene. C-
lugrul Eutihie, vestit fctor de minuni,

pare a fi împrtit idei novaianiste. In

secolul al IV-lea, situaia novaianismu-

lui în Rsrit este mai bine cunoscut

decât în Apus, datorit informaiilor

furnizate de Socrate*, bnuit de simpatii

novaianiste, care menioneaz i nume
de martiri pentru credina ortodox din

rândurile lor. Un numr deosebit de mare

de novaieni se aflau la Mantinium în

Paphlagonia, împotriva lor fiind trimise

cete de soldai spre a-i determina s
accepte arianismul. Dei au opus rezis-

ten armat, muli dintre ei i-au dat

viaa pentru ortodoxie. Persecuia aceas-

ta a avut i o parte pozitiv, pregtind te-

renul pentru unirea cu partida ortodox.

Întrucât novaienii i-au aprat punctul

de vedere, unirea nu a avut loc. Urmeaz
o alt persecuie în vremea lui Valens, în

366. Angelius, episcopul lor, suferind din

nou exilul. La sinodul din 383 de la

Constantinopol, Angelius apare în tabra

aprtorilor doctrinei homoousiene, al-

turi de Patriarhul Nectarie. împratul îi

recompenseaz, returnându-le propri-

etile i bisericile confiscate. Sunt per-

secutai i în timpul Sf. loan* Hrisostom.

Din acest rstimp, este vrednic de

amintire disputa Sf. loan cu episcopul

novaian Sisinnius. In anul 374, nova-

ienii se scindeaz din pricina neîn-

elegerilor pricinuite de data srbtoririi

Patilor. La Constantinopol s-a perindat

o serie de patriarhi novaieni: Acesius,

Agelius, Sisinnius, Hrisant, Pavel i
Marcian. Ei s-au bucurat de ocrotirea

patriarhilor ortodoci, în amintirea ati-

tudinei pe care ei au avut-o în controver-

sa arian. La Alexandria, ei au fost per-

secutai de ctre Patriarhul Chirii, îns

vor mai supravieui aici pân în sec. al

Vll-lea, când Patriarhul ortodox Evlo-

ghie, scrie un tratat împotriva lor. No-

vaieni au existat i au avut comuniti

mari i în Sciia. Episcopul lor, Marcu, a

fost prezent la înmormântarea lui Pavel,

episcop novaian din Constantinopol, în

ziua de 21 iulie 438. Novaieni sunt întâl-

nii pretutindeni în Asia Mic. în leg-

tur cu acetia, tim c Sf. Vasile* cel

Mare a ezitat s le recunoasc botezul

pentru motive similare cu cele ale lui

Ciprian. Dup sec. al V-lea, când proble-

ma apostaziailor {lapsi) nu mai era de

mare actualitate în Biseric, novaienii

încep s dispar din istorie. O parte intr

în Biseric, iar unii se altur unor mi-
cri sectare, cum a fost cea montanist.
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Ultima meniune formal despre ei în i-

nulurile rsritene, este fcut în canonul

95 de la Sinodul de laTrulan(Quinisext),

din 692. în Apus, nu se poate detalia o
istorie precis. Exist diverse documente
privind existenta i tria lor. In sec. al

IV-lea, Ambrozie i contemporanul su,
Pacian, au criticat severitatea novaie-

nilor. Scrisoarea acestuia din urm ctre

novaianul Simfronian este plin de

informaii. Astfel, Pacian atac punctele

centrale ale doctrinei novaiene: 1. nu

este permis pocina dup botez; 2.

pcatele de moarte nu pot fi iertate de

ctre Biseric i 3. primirea pctoilor
la sânul Bisericii, gest contrar atitudinii

severe a Noului Testament, ar cauza Bi-

sericii rni atât de mari, încât nu i-ar mai

putea reveni. La Roma, novaienii au

avut o succesiune de episcopi, întrerupt

de persecuia declanat în sec. al V-lea

de papa Celestin, care îl oblig pe epis-

copul lor, Rusticula, s oficieze slujbele

religioase în particular, gest considerat

de Socrate ca o dovad în plus de 'in-

solen îngâmfat i necretin a Scau-

nului roman' (Ist. bis. VII, 1 1 ). Dispariia

din istorie a novaienilor s-a datorat unor

cauze obiective, printre care, principalul

motiv este aezarea Bisericii cretine în

matca social în întreaga lume cretin i
dispariia persecuiilor i ispitelor pgâ-
nismului.

G. T. Stokes, Novatiamsm, art. în Smith-

Wace, IV, p. 55-58; A. von Harnack,

Novatian. Novatianisches Schisma, Kirche

der Katharer, R£ 14, p. 223-242; E. Amann,

Novatien et novatianisme* în DTC, XI, col.

815-849; N. Cathelinaud, L'tglise novati-

enne de Rome. Etude iopographique,

archeologique, et prosopographique. Paris,

1960-1961; W.H.C. Frend, The Donatist

Chutch, Oxford, 1952; Ch. Petri, Roma
Christiana, Roma, 1976, passim; J. Quasten,

Novatianismusy în LThK (ed. a 2-a), VII,

1962, col. 1062-1064; RJ. De Simone,

Novatiens (Schisme des), în DECA, II, p.

1 779-1 781, cu bibliografie; C. Schmidt,

Novatian, în LACL, p. 455-456. Vezi i bi-

bliografia de Ia 'Novatian 1

.
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o

Octateuhul lui Clement

Octateuhul lui Clement, denumire folo-

sit de R de Lagarde pentru a distinge

Constituhmile apostolice de tradiia

clementin canonic în limba siriac.

Forma siriac se deosebete de cea

greac. Astfel, crile I i II cuprind Tes-

tamentul Domnului nostru Hsus Hrisios;

cartea a lll-a reprezint învturile

celor doisprezece apostoli; crile IV-VII

includ Rânduielile apostolilor, în care

Clement vorbete despre harisme, hiro-

tonie i canoanele bisericeti. Cartea a

VNI-a, intitulat Cartea a opta trimisa

de Clement neamurilor conine rân-

duielile i canoanele apostolice, adic

cele 85 de canoane atribuite apostolilor.

In tradiiile copt, arab i etiopiana.

Octateuhul are un coninut diferit, inclu-

zând i o serie de apocrife.

P.A. de Lagarde, Reliquae sacrae, London,

1856 (text siriac i trad. în greac); F. Nau,

La Versta» Syriaque de I'Ocfateuque de

Clement, Paris, 1913 (trad. în francez) i
ediia R Ciprotti, Milano, 1967, cu text siriac

i trad. în francez; A. Vottbus. The

Didascatia Apostolorum in Syriac, CSCO,
401-402, 406-407, scripL syri 175-176 i
179-180. Louvain. 1979, cu bibliografie;

Cayre. I, 364; G. Graf. Geschrchte der

ehristiichen arabischen Literator, VI, 1,

Roma, 1944. p. 283-292; M. van Esbroeck,

Octateuque de Clement, în DEC A, II, p.

1794; B. Steimer, Oktateuch des Clemens, în

LACU p. 457.

Odele lui Solonion

Odele lui Solomon reprezint o culegere

de texte format din 42 de imne,

descoperit întâmpltor, în 1905, într-un

manuscris siriac de ctre Rendel Harris.

Alturi de aceste imne, se afl i un nu-

mr de 28 de psalmi, atribuii Iui Solo-

mon. de unde numele dat acestei cule-

geri: Odele (ui Solomon. Cercetrile de

pân acum nu au fixat cu exactitate ca-

racterul i originea lor. Se pare c ele au

fost scrise la origine în greac, fiind apoi

traduse în siriac, i c au aparinut unei

comuniti iudeo-cretine din Siria. Data

scrierii este sugerat a fi sec. II, probabil

prima jumtate a acestui secol. în pofida

descoperirii lor târzii, ele au fost cunos-

cute de diveri scriitori bisericeti (Lac-

taniu*, Pseiido-Atanasie, Nichifor). în

PisJis Sophia sunt citate integral cinci

imne. Din punct de vedere doctrinar, ele

nu pot ti considerate gnostice, deoarece

nu se regsete în ele dualismul caracte-

ristic gnosticismului. Abordarea Vechiu-

lui i a Noului Testament este apropiat

ca valoare. Odele prezint credina într-un

Dumnezeu trinitar, creator i mântuitor.

Se poate vorbi, în cazul lor, despre o doc-

trin mistic axat pe mântuirea realizat

de lisus Hristos mort i înviat. Cu toate

acestea, articularea i exprimarea înv-
turilor de credin rmân o problem de

studiu înc deschis.

CPG 1 350; J.R. Harris. The Odes andPsalms

ofSalomatuCambrxdge, 1909, ed. 2-a, 1911;

reeditare: J.R. Harris i A. Mingana. The

Odes and Psalms of Solomon, 2 voi.,

Manchester, 1916/1920; G. Diettrich. Die

Oden Sotomos aus dem Syrischen ins

Deutsche iihersetzt xmd mit einem Kom-

mentar versehen, Ncue Studien zur Ge-

schichtederTheologie und Kirche, 9, Berlin,

191 1; J. Labourt i P. BaîifToI, Les Odes de

Solomon, Paris, 1911; H.J. Charlesworth,

The Odes of Salomon, Oxford, 1978 (text
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siriac i traducere); A. Hamman, Les Odes de

Salomon, Paris. 1981; M. Lattke. Die Oden
Salornos in ihre Bedeutung fiir N. T und
Gnosis, 2 voL, Fribourg-GcHtingen (autorul

anun i o bibliografie comentat); Cayr£, I,

p. 15l;Altaner-Stuiber, 198Q,p.97;Quasten,

Patrology, I, p. 160-168, cu bibliografie; Ch.

Kannengiesser, Odes de Salomon, în DECA,
I], p. 1794-1795.

Odo sau Odo cel Bun

Odo sau Odo cel Bun (m. 958), arhiepis-

cop de Canterbury. S-a nscut din prini

danezi pgâni. A fost crescut de unul din

nobilii de la curtea regelui Alfred. în 927

a fost numit episcop de Ramsbury de

ctre regele Athelstan, care îl trimite am-

basador pe lâng Hugh Capet, duce al

francifor, Dup moartea arhiepiscopului

Wulflielm, în anul 942, regele Edmund îi

ofer scaunul arhiepiscopal de Can-
terbury. înainte de a fi hirotonit, îmbrac
haina monahal la mnstirea Fleury. Ca
arhiepiscop, el se dedic construirii de

lcauri i întririi disciplinei clericale.

In aceast ordine de idei, a promulgat 1 2

capitole explicitând normele morale i
disciplinare obligatorii pentru clerici. La
îndemnul lui, Frithegode scrie, în vers

metric, Viaa Sf Wilfrid de York.

G. Schoebe, The Chapters of Archbishop

Oda (942-946) and the Canons of the

Legantine Councits of 786, în Bulletin of the

Institute of Historical Research, 35, 1962, p.

75-83; W.F. Hook, The Lives of the

Archbishops of Canterbury, I, 1860. p. 360-

381; Cross, Odo, St., în ODCC, p. 992; B.W.
Scholz, Odo (Oda) of Canterbury, St., în

NCE, 10, p. 645.

Odo

Odo (879-942), abate al mnstirii
Cluny. Fiul lui Abbo, cavaler franc de

Mâine. S-a nscut la Tours i a crescut în

familia lui William, duce de Aquitania,

care zidete mnstirea Cluny (910).

Studiaz la Tours i Paris, unde îl are

profesor pe Remigius* de Auxerre. Dup
terminarea studiilor, revine Ia Tours. Aici

nu se poate acomoda regulii monahale

benedictine i pleac la Baume, unde

îmbrac haina monahal. Viaa sa sobr
i cultura deosebit atrag atenia stareu-

lui Bemo, care îl numete conductor al

colii din Baume. In 927 devine abate al

mnstirii Cluny. în aceast calitate, el

îi propune s reformeze viaa monahal,

susinând c acest mod de via este o

continuare a vieii apostolice i, deci,

mereu supus reînnoirii i purificrii care

a început la Pogorârea Duhului Sfânt. Ca
atare, el concepe o nou regul sau or-

dine, cunoscut sub denumirea de Ordo

cluniacensis. Pe lâng activitile prac-

tice i diplomatice duse la bun sfârit, de

la el ne-a rmas o bogat oper literar:

Moralia in Job, un rezumat al tratatului

Moralia%\ lui Grigorie I cel Mare; Colla-

tiones, cuprinzând o serie de conferine

i prelegeri, în care descifrm bogatele

sale cunotine patristice i umaniste;

Occupatio, un poem în apte cri, re-

prezentând meditaii asupra vieii spiri-

tuale; Vita s. Geraldi Auriiiacensis comi-

tis; Vita Gregorii Turonemis. La acestea

se adaug o serie de imne i cântri bi-

sericeti.

Migne, PL 133, 9-816; A, Bruel, Recueil des

chartes de l'abbaye de Cluny, 6 voi., Paris,

1876-1903; Odo, Occupatio, ed. de A.

Swoboda, Teub., 1900; J.H. Pignot, Histoire

de l'Ordre de Cluny, 3 voi., Autun, 1868; G.

Sitwell, St. Odo of Cluny, 1958; N. Hunt,

Cluny under St. Hugh, 1967; H.E.J.

Cowdrey, The Cluniacs and the Gregorian

Reform, 1970; R. Gregoire, Odo ofCluny, St.,

în NCE, 10, p. 645; Cross, Odo, St., în

ODCC, p. 991-992.
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Oecumenius

Oecumenius (sec. VI), considerat de
tradiie filosof i profesor de retoric.

Este autorul unui comentariu la Apoca-
lips. Despre viaa lui avem puine date.

Se tie doar c a fost contemporan cu
Sever* de Antiohia. El consider Apoca-
lipsa ca fiind carte canonic i inspirat
de Dumnezeu. El nu citeaz alte comen-
tarii la Apocalips, Cu toate acesta, face
uz de scrierile unor Prini ai Bisericii,

printre care Atanasie*, Vasile* cel Mare,
Grigorie* de Nazianz i alii. A nu fi con-
fundat cu omonimul su din sec. X, epis-

cop de Tricca în Thessalia, cruia îi sunt
atribuite comentarii la Faptele Apostoli-
lor, la Epistolele pauline i la cele sobor-
niceti.

Migne. PG 119: CPG III, 7470-7475; H.C.
Hoskier (ed.). The Complete Commentary of
Oecumenius to the Apocalypse for the first

(imefrom manuscripts at Messina, Salonika,
and Aihos edited, University of Michigan
Studies. Humanistic Series, XXIII, Ann
ArborJ928; F. Diekamp, Mitteitungen iiber

den neuaufgefundenen Komm entar des
Oekumenius zur Apokalypse, în Sb. 2, Berlin,

1 90 1
, ] 046- 1 056; J. Schmid, Okumenios der

Apokalipsen-Ausleger imd Okumenios der
Bischofvon Trikka, Byz. neugr. Jahrb., 14,

1938, p. 322-330; Cross, Oecumenius, în

ODCC, p. 993; Alîaner-Stuiber, 1980, p. 5 1 7;

A. Labate, Oecumenius, în DECA, II, p.

1796; M. Biermann, Oecumenius, în LACL,
p. 457, cu bibliografie.

Oengus Culdeul

Oengus Culdeul (m. 824), sfânt irfandez,

autor al unul martirologiu, denumit
Felire, care îi poart numele. Descendent
al unei familii regale din Ulster. A studi-

at la mnstirea Conenagh din Irlanda i
a trit ca sihastru Ia Disertbeagh, i apoi
la Dysert Enos, lâng Maryborough. S-a

retras la mnstirea din Tallaght de lâng
Dublin, unde a îndeplinit muncile cele

mai de jos, ascunzându-i identitatea.

Abatele Maelruain îi descopere identi-

tatea, în timp ce Oengus instruia un elev.

Aici i-a completat opera. Totodat, îl

ajut i pe Maelruain s termine Marti-

rologiu I de la Tallaght. Se crede c spre

sfâritul vieii a ajuns abate i apoi episcop.

W. Stokes, Flire Oengusso Ceti De. The
Martyrology of Oengus the Culdee, Henry
Bradshaw Society, XXIX, 1905, cu traducere

i note; J.O'Hanlon, The Life and Works of
St. Aengusim Hagiographus, or St. Angus
the Culdee, Irish Ecclesiastical Record, V,

1869. p. 1-29, 73-81, 97-108; Farmer, p. 398;
Cross. Oengus. St., în ODCC, p. 993-994.

Ofiti

Ofii, membrii ai unor grupri gnostice

din sec. II, cunoscute i sub numele de
naaseni*, datorit unei legturi mai mult
sau mai puin determinate de cultul

arpelui, considerat de ctre cretini sim-
bol al rului. Informaiile pe care le avem
despre ofii ne sunt furnizate de Origen*,
Irineu* i Epifanie*. De la ofii nu s-a

pstrat nici un document scris. Sub
numele generic de ofii sunt menionai:
cainiii, peraii, sethienii, naasenii, barbe-

lo-gnosticii, severienii, nicolaiii .a. în

toate aceste sisteme, arpele are un loc

mai degrab incidental decât central,

fiind vzut ca iluminator sau binefctor
al omenirii. Peraii i sethienii îl identi-

fic cu Logosul ca principiu, care, în cele

din urm, s-a artat în lisus. în unele sis-

teme gnostice, arpele este pus în opo-
ziie cu Dumnezeu Creatorul. întrucât el

este fptura care a dorit s fac bine
omului, s îl ajute pe om s se eman-
cipeze, iar Dumnezeu l-a pedepsit, el se
raliaz omului i devine dumanul lui

Dumnezeu. în alte sisteme gnostice,
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arpele este pus în legtur cu fora de

revitalizare, fiind considerat principiul

revitalizatorsau sufletul naturii. Naasenii

concepeau arpele ca pe o substan

umed care ptrunde i impregneaz

totul. Sethienîi i-l închipuiau ca pe un

vânt care intra sub forma unui arpe în

lumea amestecat a luminii i întunericu-

lui dând natere vouq-ului. Ceea ce do-

rim s spunem, este c, fiecare grupare

gnostic, asociat cu simbolul oflt, pro-

pune o doctrin specific în care arpele

joac un rol anume. Toate sistemele ofite

sunt mitologice i mai puin speculative,

încercarea lor de a construi mituri

filosofice rmâne la nivelul naivitii.

Speculaiile lor angajeaz teorii astrale în

care arhonii sunt diviniti planetare, iar

eful acestora este Saturn (Ialdabaoth).

Importan deosebit este acordat de

aceste grupri ritualurilor magice, amu-

letelor, cuvintelor magice sau lucrurilor

vrjite. O nuan, am putea spune

comun acestora, este atitudinea lor anti-

iudaic. Ialdabaoth este identificat cu

Dumnezeul Vechiului Testament, gnosti-

cilor revenindu-le datoria de a se opune

oricrei porunci dat de El. Din aceast

pricin personajele condamnate în Ve-

chiul Testament (Cain, sodomiii, Esau,

Kora, luda) sunt cinstite. Dumnezeul

Vechiului Testament este Creatorul lumii

din care gnosticul oflt caut scpare.

Sistemele ofite conin mult mai puine

idei preluate din cretinism, decât sis-

temele gnostice clasice, valentinian, mar-

cionit, basilidian. în unele sisteme ofite,

ideea unui Rscumprtor lipsete cu de-

svârire, iar în altele, acesta are doar o

funcie pur mitologic. îndeobte se afir-

m c doctrinele ofite sunt coagulri

amorfe de învturi babiloniene, persane,

siriene, feniciene i egiptene. Ele posed

i unele asemnri cu sistemele gnostice

clasice i aceasta pentru c ar reprezenta

un stadiu primar în evoluia gnosticismu-

lui ca fenomen. Teoriile legate de feno-

menul gnostic sunt diverse (Vezi:GNOS-

TICISM). Ceea ce trebuie s reinem este

c, în cea mai mare parte, fenomenul

gnostic se regsete într-un fel sau altul

în fenomenul sectar din zilele noastre.

Ipolit, Haer. % 5; Irineu, Adv. haer., I, 30;

Origen, Contra Celsum, VI» 24 i urm.; tra-

ducerea textelor în R.M. Grant, Gnosticism.

An Anthology, 1961; A. Hflnig, Die

Ophiten, Berlin, 1889; R. Reitzenstein,

Poimandres, Leipzig, 1904; W. Bousset

Hauptprobieme der Gnosis, Gttttingen, 1907;

G. Salmon, Ophites, în Smith-Wace, IV, p.

80-88; Cross, Ophites, în ODCC, p. 1000-

1001 ; E.F. Scott, Ophitism, în ERE, 9, p. 499-

501.

Ogdoad

în speculaiile gnostice cifra de opt joac

un rol important. Pentru o mai bun

înelegere a sistemului ogdoadic se pot

delimita trei forme diferite de ogdoade,

care au intrat în speculaiile respective în

funcie de dezvoltarea lor.

a. Ogdoada 7+1. Teoriile astronomice au

introdus conceptul de apte sfere plane-

tare la care a fost adugat înc o sfer, a

opta-, a stelelor fixe. Pornind de Ia acest

dat, gnosticismul primar a inclus în teo-

ria celor apte ceruri i un trâm suprace-

lest numit Ogdoad, care în sistemul

valentinian a fost considerat ca fiind

regiunea de mijloc, plasat imediat sub

Pleroma. Este lcaul unde aveau acces

'psihicii', dup cum Pleroma este lcaul

celor 'spirituali'. în lcaul de mijloc,

numit mesotes, se slluiete Acha-

moth, iar când acesta va intra în Pleroma,

atunci Demiurgul, care nu este 'spiritu-

al', va accede în acest trâm de mijloc.

Acum el se afl în Hebdomad*, în sfera

celor apte planete.
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Ogdoada 6+2. In sistemul lui Valentin*,

cele apte ceruri i chiar regiunea de dea-

supra lor, reprezentau nivelul cel mai de

jos unde a fost exercitat puterea crea-

toare. Deasupra acestora se afl Pleroma,

unde s-au fcut cunoscute primele mani-
festri ale evoluiei existenei subordo-

nate, derivate din primul mare Principiu,

în primele stadii ale acelei evoluii, întâl-

nim opt Aeoni primari care constituie

prima Ogdoad. Dei acesta ogdoad
este prima în ordinea evoluiei, pentru

istoria dezvoltrii acelui sistem, ogdoada
inferioar trebuie enunat mai întâi, cea

superioar fiind o extensie a lucrrii

ogdoadei acceptat anterior. Este posibil

ca doctrina aceasta s se fi nscut în

Egipt, unde întâlnim o reprezentare

ogdoadic a zeilor. Ogdoada 7+1 nu este

consecvent cu învtura potrivit creia
structurile ogdoadice sunt reprezentate în

perechi, masculin i feminin. Ipolit*

pune sistemul valentinian în legtur cu

cel al Iui Simon*, care este hebdomadar,

întrucât prezint originea lucrurilor ca

derivând dintr-un principiu împreun cu

'ase rdcini*. Prin substituirea primului

principiu, postulat de Simon, cu unul

dual, masculin i feminin, ajungem la

ogdoada 6+2 a lui Valentin. Se pare

totui c nu toi valentinienii au fost de
acord cu principiul dual, 6+2, ceea ce

sugereaz o oarecare neconcordan în

doctrin, precum i faptul c aceasta a

aprut la o dat mai târzie.

Ogdoada 4+4. în timp ce Valentin conce-

pea ca temei fundamental ogdoada,
urmaii si aveau în vedere tetrada, pe
care o considerau ca fundament al lumii

sensibile. Ideea în sine a fost preluat de
la pitagoricieni al cror jurmânt depus

pe Tetrad, este cunoscut. în acest sens,

Secundus*, în calitatea sa de adept al

gnosticismului valentinian, împarte og-

doada în tetrade, i anume tetrada de

stânga i tetrada de dreapta, i formate

din cauza prim (npop%i}\ incognosci-

bilul (avEvvoTytov), nespusul (appr|Tov)

i nevzutul (ocopaxov) care dau natere
în ordine la început (apx"n), insesizabil

(aKa-c&\T|7rtov), nenumitul (avovo^ao-
tov) i nenscutul (dyevvTixov). Un lucru

asemntor îl întâlnim i la gnosticul

Marcu*, care folosete speculaii pita-

goreice numerice, Tetrada având în sis-

temul su locul cel mai înalt i este iden-

tificat cu lisus.

Ogdoada primar din sistemul valenti-

nian este format din patru perechi de

aeoni: BiGo-Iivn, Nox><;-"AXr\Qz\a„

Aoyoq-Zcofi, "Avepo7roq-'EKK?iîiaia

(abisul-odihna; spirit-adevr; cuvânt-

via, om-adunare), care formeaz prima

ogdoad din cele trei pri care constituie

pleroma celor treizeci de aeoni, format
de ogdoad. decad i dodecad. Og-
doada mai este identificat i cu lotpioc-

'A%<x\iâyQ - înelepciunea neterestr.

Ierusalimul celest, mama universal,

care, alungat fiind din Pleroma, d na-
tere demiurgului lumii sensibile, care la

rândul lui este în legtur cu hebdomada.

Ca loc, ogdoada este sfera în care se afl
Zocpia - 'Axa^toG, adic, al optulea cer

al stelelor fixe. Considerat sub acest as-

pect, ogdoada este sediul vieii, Ieru-

salimul celest, locul de odihn al celor

alei înainte de a intra în Pleroma
aeonilor. Basilide* identific ogdoada cu

peyaq âpxcov, care creaz i stpânete
lumea sensibil. Pentru barbelo-gnostici

ogdoada este cel de al aptelea cer, s-
laul lui Barbelo. în hermetisrn, în Poi-

mandres, ogdoada este tot al aptelea cer,

considerat de aceast dat locul în care

ajung cei alei, dup ce au fost purificai

de vicii în cerurile inferioare, înainte de a

intra în divinitate. Acetia petrec aici o

vreme împreun cu celelalte puteri, cân-

tând imne de slav Tatlui.
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Clement* de Alexandria a fost influenat

în anumite aspecte de teoria ogdoadic

gnostic. In concepia lui, ea reprezint

al aptelea cer al stelelor fixe, sfera cea

mai apropiat de universul inteligibil,

locul unde se atl în contemplaie su-

fletele 'gnosticilor', ale celor care au

dobândit cunoaterea nemijlocit, dup
ce au trecut de hebdomad. Uneori ea

este identitlcat cu lisus Hristos.

F. Sagnard, La gnose valentiniemie el le

temoignage du saint Irenee, Paris, 1947; S.

Lilla, Clement of Alexandria, Oxford. 1971,

p. 184-186; R. Reitzenstein, Poimandresy

Leipzig, 1904, p. 53-55; A.D.Nock-A.J.

Festugiere, Corpus Hermeticum, I, Paris,

1945, p. 25, n. 64; II, Paris, 1945, p. 215-216,

n. 65-66; G. Salmon, Ogdoadty Smith-Wace,

IV, p. 71-72; S. Lilla, Ogdoade, în DECA, II,

p. 1799-1 801.Vezi: GNOSTCISM, HEBDO-
MAD.

Olympiodor

Olympiodor (sec. VI), diacon i exeget

din Alexandria, cunoscut datorit scrie-

rilor sale formate din comentarii mora-

lizatoare la crile sapieniale i profe-

tice: Iov, Ecclesiast, Ieremia, Plângerile

lui Ieremia, Baruh i Psalmi. Comen-

tariul la Ezdra i tratatul împotriva lui

Sever* de Antiohia, cu excepia unui

fragment, s-au pierdut. Din comentariile

la Iov, Proverbe i Evanghelia dup Luca

s-au pstrat fragmente i citate în diverse

scholii. A nu fi confundat cu omonimul

su filosof neoplatonician din Ale-

xandria.

Migne, PG 93, 13-790; C Sever., ?G 89,

1189; CPG 7453-7465; G.T. Stokes, Olym-

piodor, în Smith-Wace, IV, p. 75; Tixeront,

Patrohgie* 1941, p. 398; Alaner-Stuiber,

1980, p. 516; D. Stiemon, Otympiodore, în

DECA, II, p. 1801-1802; G. ROwekamp,

Olympiodor, în LACL, p. 457-458.

Olympius

Olympius (sec. IV), episcop spaniol,

probabil de Toledo, dei unii îl plaseaz

la Barcelona. Ghenadie* îi atribuie un

tratat despre pcatul original: Librum Fi-

del adversus' eos qui naturam et non

ctrhitrium, care îns s-a pierdut. Augus-

tin* îl menioneaz de mai multe ori,

plasându-l, ca importan, alturi de

Irineu*, Ciprian*, Reticius, Ambrozie*

i Ilarie*. fcând totodat aluzie i la o

lucrare a acestuia, care s-ar putea s fie

una i aceeai cu cea menionat de ctre

Ghenadie. între participanii la sinodul

de la Toledo din 400 de afl i un episcop

Olympius.

Ghenadie, De vin ///., 23; Hardouin, I, 992;

Augustin, Contra JuL, 1, 3, 8; 2, 10, 33; 3,

17, 33; H.W. Phillotl, Olympius, în Smith-

Wace, IV, p. 75; E. Romero, Oiympius* în

DECA, II, p. 1802.

Optatus de Mileve

Optatus (sec. IV), episcop de Milevis,

Mileve sau Mileum în Numidia. Infor-

maiile despre el sunt nu numai relativ

puine, dar i incerte. Ieronim* îl men-

ioneaz ca autor al unei lucrri, Ad-

versus Donatianae parfis calumniam y

conceput în ase cri; a aptea, este

considerat de unii ca fiind neautentic,

dei se pare c i aceast carte a fost

scris de Optatus. Acest tratat, redactat

sub forma unei epistole, a fost cunoscut

mai târziu i menionat în diverse tratate

de specialitate, sub un alt titlu: Adversus

Parmenianum Donatistam. Prima ediie

a lucrrii este datat în jurul anilor

370-374, iar cea de a doua ediie,

aproximativ între anii 385-390, fiind

redactat dup alegerea lui Siricius ca

episcop al Romei în 385. In lucrarea sa,

Optatus face o scurt istorie a donatismu-
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lui, artând c aceast grupare nu poate fi

Biserica cea una, sfânt i universal,

folosind ca argument lipsa de universali-

tate prezent în sânul donatismului.

Totodat, preluând ideea lui Tihon*, care

a pus sub semnul întrebrii sfinenia în

sânul donatismului, Optatus atac pre-

tenia acestora la sfinenie. Alte teme
abordate sunt: relaia Biseric-stat; pro-

blema rebotezrii i reprimirea celor care

se ciesc la sânul Bisericii. Ediia a doua
are un Apendice, care cuprinde docu-

mente legate de controversa donatist.

Tonul lucrrii lui Optatus a fost conside-

rat ca fiind deosebit de irenic (Quasten),

neobinuit în cazul unor opere polemice

cum este i cea de fa. Interesant este c
tonul irenic folosit de Optatus a fost con-

siderat ca reprezentând modul strategic

în care el combate donatismul. încercând

s minimalizeze contrastele dintre Bi-

seric i gruparea donatist, el evidenia-

z în schimb fanatismul i exagerrilor

acesteia din urm. Se pare c de la el au

mai rmas i câteva predici, pstrate în

corpux-ul pseudo-augustinian.

Migne. PL II, 883-1 104; Migne, PLS 1. 287-

302; CPL 244-249; A. Wilmart, Un sermon
de saint Optat pot/r Iafete de Noel, RevSR 2,

1922, 27U302; T. Sagi-Buni«, Controversia

de Baptismate inter Parmenianum et S.

Optatum Mitevitantinu Laurentianum 3,

1962, p. 167-209; S. Blomgren, Eine

Echtheitsfrage bei Optatus von Mileve,

Stockholm, 1959; Idem, Spicilegium Opta-

tianum, Eranos, 58, 1960, p. 132-141; H. W.
Phillott, Optatus, art. în Smith-Wace, IV, p.

90-93; Cross, Optatus. art. în ODCC, p.

1001, cu bibliografie; Bardenhewer, III, p.

491-494; Altaner-Stuiber, 1980, p. 371;

Quasten, Patrology, IV, p. 122-127, cu

bibliografie; F. Scorza Barcellona, Optat, în

DECA, II, p. 1808-1810, cu bibliografie: B.

Kriegbaum, Optatus von Mileve, în LACL, p,

458-459, cu bibliografie.

Opus imperfectum
in Matthaeum

Opus imperfectum in Matthaeum este un
comentariu anonim la Evanghelia dup
Matei, redactat în limba latin i pstrat

sub numele Sf. loan* Hrisostom. Co-
mentariul nu este integral. EI se oprete
Ia capitolul 25 i a fost scris, în prima
parte a sec. V, de un autor necunoscut,

aparinând unei grupri ariene, (este

posibil s fi fost chiar conductor al unei

astfel de grupri. M. Simonetti), din jurul

Constantinopolului i nu din cercurile lui

Ulfila* sau Maximîn, din prile dun-
rene (C. Schmidt). Autorul a fcut uz de
metoda alegoric, care amintete cu
precdere de coala exegetic alexan-

drin, în spe de Origen. Omul se g-
sete într-o lupt permanent între bine i
ru. Trupul lui este înrobit de diavol, pe
când sufletul se afl în grija lui Dum-
nezeu. Dei liber în aciunile sale, omul
nu se poate mântui fr ajutorul lui Dum-
nezeu. Nuanele ariene sunt descifrate

din spiritul polemic cu care sunt abordate

temele specifice controversate. Comen-
tariul prezint ca iminent perspectiva

eshatologic. Armata lui Antihrist este

reprezentat de Biserica Catolic, iar

începuturile sunt plasate în perioada

împrailor Constantin i Teodosie, per-

secutorii de seam ai arienilor.

Migne, PG 56, 611-946; J. van Banning în

CCL 87 B; CPL 707; CPG 4569; R. Etaix,

Fragment inedits de l'Opus imperfectum in

Matthaeum, RB, 84, 1974, p. 271-300; A.

Stuiber, Ein griechischer Textzeuge fur das
Opus imperfectum in Mathaeum, VC 27,

1973. p. 146-147; R. Girod, La traduction

latine anonyme du Comm entaire sar
Matthieu, Origeniana, Bari, 1975, p. 125-

138; J, Banning, The Criticai Edition ofthe
Opus imperfectum in Matthaeum: An Arian

Source, SP 17, Oxford, 1982, p. 382-387; M.
Simonetti, Opus imperfectum in Matthaeum,
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în DECA, II, p. 1811; C. Schmidt, Opus

imperfectum in Matthaeum, în LACL, p. 459,

cu bibliografie; Quaslen, Putrology, 1V( p.

101-105, cu bibliografie.

Oracole

Oracolele, practici de divinaie, de ghicit,

întâlnite în antichitate. Se presupune c
prin intermediul lor divinitatea ddea,

celor care apelau la astfel de mijloace, un

rspuns la diverse întrebri legate de

problemele cu care se confruntau. In

antichitatea greac a existat o serie de

locuri legate de acest obicei de a deslui

soarta sau viitorul, sau de a afla rspun-

suri pentru diverse situaii (Delfi, legat

de zeul Apoi Io i Dodona, de Zeus).

Aceast practic este întîlnit în întreaga

lume, constituindu-se într-o adevrat

art. Este suficient s ne gândim, pe

lâng Grecia, la China, unde divinaia

atinsese nivelul de tiin. Constituit ca

practic pgân, divinaia de acest gen a

fost respins de scriitorii i Prinii

Bisericii. Amintim în acest context pe

Fer. Augustin* cu tratatul su: De divina-

tione daemomim. In tradiia cretin, sunt

menionate dou culegeri oraculare:

Oracolele chaldaice i Oracolele sybi-

line. Oracolele chaldaice ne-au parvenit

parial i sunt atribuite tui Justin Teurgul

(sec. II d. Hr.) i sunt menionate de

Marius* Victorinus i Augustin. Din

teologia acestor oracole s-au inspirat

scriitori pgâni ca Produs i Jamblichus.

în sec. XI, Mihail Psellos redacteaz un

Comentariu la oracolele chaldaice. In

esen, ele propun o teologie de inspi-

raie platonician, susinând o antropolo-

gie dualist. Omul se putea salva cu aju-

torul riturilor chaldaice. Al doilea grup

de oracole. Oracolele sybiline, sunt de

dou feluri: de sorginte pgân i de

sorginte cretin. Cele pgâne se leag

de numele unei sybile, personaj feminin

care profeea în stare de extaz, cuvintele

ei fiind considerate oracole. Se pre-

supune c aceste oracole îi au originea

în Persia, de unde s-au rspândit în co-

loniile greceti din Asia Mic. Grecii au

cunoscut sybilinele din Marpessos,

Erythraea, iar în sfera latin de la Cumes.

Oracolele de aici au fost redactate de

Virgiliu. Cel mai cunoscut oracol de aici

este cel care prevestea venirea Mântui-

torului lumii. Augustin I-a tradus în la-

tin. Oracolele sybiline de sorginte cre-

tin au fost compuse în sec. II, autorii

fiind cretini orientali care au fcut uz în

redactarea lor de literatura iudaic.

Tradiia sybilinic exista Ia evreii ele-

nizai înc din sec. II î.d.Hr., care au pre-

luat ideea pgân a unei Sybile sau

Profetese i se pare c au inclus în scrie-

rile lor oracole aparinând sybilei din

Erythraea. Textele sybiline, care s-au

pstrat, cuprind aproximativ 14 cri de

poeme didactice în hexametri i par a fi o

compilaie de materiale pgâne, iudaice

i cretine, cu caracter religios, politic i

istoric. Crile I, II i V cuprind material

iudaic cu interpolri cretine. Crile VI,

VII i VIII au coninut cretin. în cartea a

VUI-a se regsesc referiri la cultul

cretin, ceea ce o face deosebit de impor-

tant pentru istoria cultului cretin.

Crile IX i X nu au fost gsite, iar XI-

XVI au fost descoperite de Cardinalul A.

Mai în 1817. Profeiile sybiline au fost

folosite de ctre cretini înc din sec. II.

Lactaniu* pune unele afirmaii ale aces-

tui oracol alturi de profeiile Vechiului

Testament. Ele au mai fost citate de

Atenagora*, Teofll*, TertuLIian*, Cle-

ment* de Alexandria, Eusebiu* de Ce-

zareea, Grigorie* de Nazianz, Augustin

.a. în evul mediu, influena lor a fost

destul de mare, ele având impact asupra

unor personaliti ca: Toma de Aquino,
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Dante Aligheri sau Calderon, iar Raffael

i Michelangelo s-au inspirat din coni-
nutul lor.

CPG 1352: A. Bouche-Leclercq, Histoire de
Ia divination dans t'antiqUtti, I-IV, Paris,

1878- 1881; P. Amandry, La Mantique
apollinienne c) Delphes, Paris, 1950; H.W.
Parkes, The Oracles ofZeus, Oxford, 1957;
E. Des Places, Oracles chaldai'ques. Avec un
choix de commentaires anciens

y Paris, 1971;
J. Geffcken, Oracula Sybi/iina, GCS, 8,

Leipzig, 1902; MS. Terry, The Sybilline

Oracles, ed. a 2-a, 1899; J. Geffcken,
Komposition und Enstehungzeit der Oracula
Sibiltina, TU, 8, I, Leipzig, 1902; V,

Nikiprowetzky. La troisime Sibylte, Paris,

1970; Quasten. Patrology, I, p. 168-170, cu
bibliografie; G. Sfameni Gasparro, Oracles,

în DECA, II. p. 1811-1812; A. Hamman,
Oracles Sibyllins, în DECA, II, p. 1812-

1814, cu bibliografie.

Orientius

Orientius (sec. 1V-V), episcop de Au-
gusta Ausciorum {Auch, în Gasconia), în

prima parte a sec. V. înainte de a fi

devenit episcop. Orientius a abandonat
plcerile lumii i, retrgându-se la Bi-

gorra în Vasconia, s-a dedicat unei viei
austere. Datorit vieii sale cu totul

deosebite, este ales episcop de Auch.
dup decesul episcopului Ursianus sau

Ursinianus. Ca episcop, se distinge i
prin atitudinea sa ferm fa de erezia

arian, care prevala în dioceza sa, mai
ales printre goi. A slujit Biserica în cali-

tate de episcop timp de 41 de ani. în ca-

litate de episcop, va face oficiul de medi-

ator între împratul Theodoric al goilor
i generalii romani Aetius î Lictoris.

Acest eveniment a avut loc în anul 439.

Ii este atribuit un poem, intitulat Corn-

monitorium, nume dat de primul editor al

poemului. în esen, este vorba de o omi-
lie în versuri, în care autorul nu este pre-

ocupat de probleme teologice sau doc-
trinare, existând doar o singur referin
la credina în Sf. Treime, ci abordeaz
probleme cu caracter moral, îndemnând
la o via de sfinenie, pentru care se pri-

mete rsplat din partea lui Dumnezeu.
Pe lâng acest poem, lui Orientius îi mai
sunt atribuite i alte compoziii poetice, a
cror autentiticate rmâne îns îndoiel-

nic. Este vorba de De nativilate Do-
mini; De epithetis Salvatoris; De Tri-

nitate; Explanatio nomivmm Domini;
Ludatio i dou Orationes.

Migne, PL6I, 977-1006; CPL 1465- 1468; R.

Ellis, Poetae christiarri minores I, în CSEL
16, 1888, Viena, p. 191-261; L. Bellanger, Le
poeme d'Orientius

y Paris, 1903; Idem,
Recherches sur saint Orence, eveque
d'Auche, Auch, 1903; Idem, Etude sur le

poeme d'Orientius, Toulouse, 1902; R. Ellis,

The Commonitorium of Orientius, A Lecture,

Oxford, 1903; H. A. Wilson, Orientius, art.

în Smith-Wace, IV, p. 96; Tixeront,

Patrologie, p. 334; Quasten, Patrology, IV, p.

326-328, cu bibliografie; A. Di Berardino,

Orientius, în DECA, ii, p. 1827-1828; N.
Delhey, Orientius, în LACL, p. 459-460, cu
bibliografie.

Origen

Origen (c. 1 85- c. 254)
?
cea mai de seam

personalitate a colii catehetice cretine
din Alexandria. Origen este cunoscut ca
unul dintre cei mai originali gânditori i
scriitori cretini, posesor al unor cu-

notine cu adevrat enciclopedice, teo-

log, hermeneut al textelor sacre cretine.

Datorit fascinaiei exercitate de perso-

nalitatea sa asupra unor scriitori i isto-

rici ai Bisericii (Eusebiu*, Grigorie* Tau-
maturgul, leronim*), suntem în situaia

privilegiat de a avea informaii destul de
bogate, dar nu exhaustive, despre el.

Origen s-a nscut într-o familie cretin,
probabil la Alexandria. Numele su, care
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înseamn "nscut din Horus', sugereaz

originea sa egiptean. A fost educat nu

numai în doctrina cretin, ci i în cultura

i filosofîa pgân. Tatl su, Leonidas. a

suferit moarte martiric, în timpul perse-

cuiei lui Septimiu Sever (202) i, dac

mama sa nu i-ar fi ascuns hainele, proba-

bil i tânrul Origen ar fi împrtit

aceeai soart. Dup moartea tatlui su
i sechestrarea averii de ctre autoritile

pgâne, Origen devine singurul sprijin al

familiei sale, ai celor ase frai i al

mamei sale. întrucât coala catehetic de

la Alexandria rmsese fr conductor,

Clement* fiind silit s prseasc oraul

în timpul persecuiei, episcopul De-

metriu îl numete pe Origen, care avea

doar 18 ani, la conducerea colii. Se

impune prin cultura i viaa ascetic

deosebite, ceea ce îi atrage numele de

Adamantius, adic 'Omul de oel\ De la

Eusebiu mai aflm c, în anul 202 sau

203, luând ad liiteram textul din Matei

19, 12, el se castreaz, lucru pe care îl va

regreta i care îi va atrage ulterior multe

critici i mari necazuri. Sunt sesizate

dou etape în viaa i activitatea lui Ori-

gen (Quasten). în prima etap, îl întâlnim

conductor al colii catehetice din Ale-

xandria i instructor. în aceast calitate, a

dus greul învmântului, predând majo-

ritatea disciplinelor: dialectica, fizica,

matematica, geometria, astronomia,

filosofîa greac i teologia speculativ.

Problemele crescând o dat cu numrul

studenilor, el va ceda din sarcinile sale

ucenicului su, Heraklas*, predând în

continuare doar filosofîa, teologia i exe-

geza Sfintei Scripturi. Paralel cu acti-

vitile întreprinse în cadrul colii cate-

hetice, Origen aprofundeaz filosofîa,

gramatica i retorica sub îndrumarea lui

Ammoniu Sakkas. La coala acestuia, l-a

avut coleg pe filosoful Porfiriu, adversar

înverunat al cretinismului. De la

Profiriu aflm c Origen i-a citit în acea

vreme pe Platou, Numenios, Cronios,

Apolofan, Moderatus, Nicomach, pe

pitagorei, pe Chairemon stoicul i pe

Cornutus. Tot de la Ammoniu a învat i

interpretarea alegoric, pe care o va

folosi din plin în lucrrile sale exegetice.

Acum îi însuete i limba ebraic,

în aceast prim etap, activitatea sa la

coala catehetic este întrerupt de câte-

va cltorii. în jurul anului 212 merge la

Roma, ""din dorina de a vedea cea mai

veche Biseric a romanilor'. Cltoria a

avut Ioc în timpul episcopatului lui

Zefirin*. La Roma a avut ocazia s
asculte una din predicile inute de cel mai

mare teolog al vremii, Ipolit* Romanul.

La sfâritul anului 214 cltorete în

Arabia.la cererea guvernatorului roman,

doritor s fie instruit în doctrina cretin.

De acolo, merge la Antiohia, la invitaia

mamei împratului Alexandru Sever,

Julia Mamaea, care a dorit s-l asculte. în

216, când Caracalla invadeaz i prad

Alexandria, Origen se retrage în Pa-

lestina. Aici este invitat de ctre epis-

copii de Ierusalim, Cezareea i din alte

localiti palestiniene s predice în

diverse biserici. Vestea c el, laic fiind, a

predicat în biseric, l-a suprat pe De-

metriu, episcopul Alexandriei, care îl

recheam la Alexandria. Spre anul 231

Origen este obligat s fac o cltorie în

Grecia, pentru a liniti Bisericile de

acolo, tulburate de schisme i erezii. în

drumul su, el trece prin Palestina. De

aceast dat, pentru a evita un alt posibil

conflict privind faptul c Origen era invi-

tat s predice în biserici, episcopii

Alexandru de Ierusalim i Teoctist de

Cezareea îl hirotonesc preot. Faptul aces-

ta îl supr i mai mult pe episcopul

Demetriu, care convoac un sinod, ho-

trte excomunicarea lui Origen i îl

suspend de la conducerea colii catehe-
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tice. Urmeaz apoi un al doilea sinod,

care îl caterisete. Motivul pentru toate

aceste pedepse, nu era altul decât faptul

c Origen se castrase, dei Demetriu îl

admirase la început pentru curajul lui i
inuse tainic acest lucru. Origen revine Ja

Alexandria dup moartea lui Demetriu

(232). Succesorul acestuia. Heraklas,

fostul ucenic i colaborator al lui Origen,

în loc s ridice excomunicarea, o repet.

Astfel, Origen se retrage în Palestina. Cu
aceast retragere începe cea de a doua
etap în viaa sa.

Trecând cu vederea excomunicarea i
caterisirea de ctre ierarhii de la Ale-

xandria, episcopul de Cezareea îl con-

vinge pe Origen s organizeze o nou
coal teologic în localitatea sa de

scaun, pe care o va conduce timp de 20
de ani. Din cuvântul de rmas bun inut

de Grigorie* Taumaturgul, aflm c ea a

fost organizat dup tiparul celei din

Alexandria. în anul 244 Origen merge
din nou în Arabia, pentru a-l convinge pe
episcopul Beryllus* de Bostra s se le-

pede de monarhianism. în timpul perse-

cuiei lui Decius (250), Origen sufer
torturi i închisoare. Scap din închi-

soare, îns nu se mai însntoete. Se

stinge din via la Tyr în anul 253/254.

Origen a fost un scriitor deosebit de fer-

til. Din nefericire, multe din scrierile sale

s-au pierdut, iar cele care au supravieuit

sunt fragmentare sau pstrate în diverse

traduceri, în special în latin. Unul din

principalele motive ale acestei pierderi

se datoreaz controverselor care au

izbucnit, dup moartea sa, pe marginea

scrierilor i a concepiilor sale, cunoscute

sub denumirea de 'controversele ori-

geniste'. Prima dintre aceste controverse,

dus în plan literar i fr angajarea

autoritilor eclesiastice, este cea con-

dus de Metodiu* din Philippi i Petru*

din Alexandria în jurul anului 300.

Origen este aprat de Pamfiliu* din

Cezareea. A doua controvers, care

izbucnete dup aproximativ 100 de ant,

a fost condus de Epifanie* din Salamis

i Teofil*, patriarhul Alexandriei, care

pun în discuia unui sinod, inut lâng
Constantinopol, doctrina lui Origen i
obin condamnarea ei. La aceast con-

damnare se adaug i cea a papei Anas-

tasie, pronunat într-o scrisoare pascal.

Punctul culminant al controverselor ori-

geniste este atins în vremea împratului

.Iustin ian, care convoac cel de al cinci-

lea sinod ecumenic, la Constantinopol, în

anul 543. In urma discuiilor pe marginea

unor doctrine origen iste, sinodul pro-

nun 15 anateme, condamnând diverse

aspecte ale învturii sale. De reinut c
nu Origen ca persoan este anatemizat, ci

unele erori care s-au strecurat în scrierile

sale. De altfel* suntem siguri c, dac ar

fi fost în via, el însui i-ar fi revizuit,

fr nici o ezitare, orice preri personale*

doveditec ar fi fost neconforme cu doc-

trina Bisericii, lat ce spune el in prefaa

principalei sale lucrri teologice: 'Numai

acel lucru trebuie acceptat ca adevr,

care nu se deosebete în nici o privin de

tradiia bisericeasc i apostolic' (De

prim. Praef. 2). Dac cei care i-au pus în

discuie devierile sale doctrinare ar fi

avut în vedere aceast afirmaie fcut de

Origen, dezbaterile inute pe marginea

acestora poate nu ar f] avut loc!

Uriaa sa oper s-a pierdut, fr îndoial

în mare parte datorit controverselor care

s-au iscat în legtur cu unele dintre

învturile sale. Au existat dou liste ale

operelor sale, ambele pierdute, una

întocmit de Eusebiu i alta de Pamfiliu,

în Apologia pentru Origen, i care

cuprindeau, dup spusele lui Ieronim,

aproximativ 2000 de titluri de lucrri.

Nici aceste liste nu au supravieuit.

Epifanie vorbete despre 6000 de titluri
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de lucrri. (Este vorba de suluri i nu de

titluri de lucrri, Coman). Sunt cunoscute

îns numai 800 de titluri, menionate în

scrisoarea lui leronim* ctre Paula

{Epist 33). Puine sunt lucrrile care s-au

pstrat, iar dintre acestea majoritatea în

traduceri latine tcute de leronim*,

Rufin*, llarie* de Pictavium .a.

O evaluare de ansamblu a operelor lui

Origen reliefeaz faptul c el i-a pus

amprenta mai presus de toate asupra

studiilor biblice. Nu este de mic impor-

tan faptul c el este considerat înteme-

ietor al acestor studii (Quasten). Con-

tient de importana Sfintei Scripturi

pentru teologie, Origen i-a propus s
realizeze un text critic al Vechiului Tes-

tament. Astfel, el aranjeaz, pe ase co-

loane, textul Vechiului Testament, i

anume, textul ebraic în caractere ebraice,

textul ebraic în caractere greceti, pentru

a fixa pronunia corect, traducerile în

greac fcute de Aquila*. Symmah* i
Theodotion*. In ultima coloan, el pre-

zint textul Septuagintei* în relaie cu

originalul ebraic, artând, prin interme-

diul unor diverse semne i simboluri, lip-

surile i adaosurile. Lipsurile au fost

completate, folosindu-se de celelalte tra-

duceri, în special a lui Theodotion.

Aceast lucrare este cunoscuta sub denu-

mirea de Hexapla*. Mai apoi, el editeaz

o letrapla, coninând traducerile gre-

ceti, iar o parte din Vechiul Testament,

cea referitoare la psalmi, este extins pe

nou coloane, formând Enneapla. Din

aceast uria lucrare s-au pstrat doar

fragmente. Originalul nu a fost copiat

niciodat, ci a rmas spre consultare în

biblioteca din Cezareea. Coloana a cin-

cea, cuprinzând Septuaginta, a fost

copiat de mai multe ori. Hexapla a fost

consultat de ctre Fer. leronim*. Exist

o versiune siriac, aproape complet, din

secolul al Vl-lea, fcut de Pavel*, epis-

cop de Telia, dup cum ne informeaz

Grigorie bar Hebraeus.

Opera exegetic a lui Origen este impre-

sionant, leronim ne informeaz c el a

scris o serie de scholii: Ia Ieire, Levitic.

Isaia, Psalmi 1-15, Ecclesiasi, Evan-

ghelia dup loan, Apocalipsa lui loan,

etc La acestea se adaug mai multe

comentarii: la Facere, Ieire, Levitic, Nu-

meri, losua, Judectori, Psalmi, Cân-

tarea Cmrilor etc. Se pare c el a

comentat aproape tot Vechiul Testament,

atrgând atenia asupra numrului cr-

ilor canonice cuprinse în aceast parte a

Sfintei Scripturi. Din Noul Testament el

a comentat: Evanghelia dup Matei,

Evanghelia dup loan. Epistola ctre

Romani, Preocuprile apologetice au fost

concentrate în Contra Celsum. Este

vorba de respingerea lucrrii lui Celsus.

filosof i om de litere din timpul lui

Marcu Aureliu, intitulat Cuvânt ade-

vrat. Cea mai important lucrare a lui

Origen pentru teologia dogmatic este

Despre Principii sau Despre lucrurile

fundamentale sau importante, scris între

anii 220-230. Este vorba de primul sis-

tem de teologie cretin i primul manual

de dogmatic (Quasten). Se crede c
aceast lucrare însumeaz cursurile

inute în cadrul colii catehetice din

Alexandria (Coman), consemnate de

ctre elevi i apoi revizuite de ctre autor.

Filoca/ia9 o antologie de texte din scrie-

rile lui Origen, selectate i editate de

Sfinii Vasile* cel Mare i Grigorie* de

Nazianz. Dialogurile sau Discuiile Iui

Origen cu Heraclide i episcopii împre-

un cu el. Mai menionm tratatul

Despre rugciune, scrisoarea-tratat,

îndemn la martiriu, la care se adaug

omiliile sale i corespondena deosebit

de bogat.

Dac anumite aspecte ale învturii lui

Origen au fost contestate. în mare parte
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doctrina propus de el pstreaz specifi-

cul autentic al credinei cretine. Dum-
nezeu este duh, nenâscut. lumin, natur
simpl, intelectual, monad* fr adaos
i fr scdere a naturii sale. Nefiind
trup. El nu are nevoie de spaiu material,

nu are înfiare trupeasc. Cunoaterea
lui Dumnezeu nu este negativ, ci pozi-

tiv, întrucât mintea omeneasc ne-

putând s-L cunoasc în Sine, îl cunoate
din lucrrile Sale. întrucât este de ne-

cuprins de mintea omeneasc. El a fost

fcut cunoscut prin Logosul Su, care

este Hristos 'chip care exprim substana
i existena lui Dumnezeu 1

. Origen cu-

noate termenul de treime (xpiaq) i
respinge interpretrile modal iste referi-

toare la Persoanele Sfintei Treimi. Cât
privete subordinaionisnuil de care a

fost acuzat de ctre Ieronim*, este

respins de Grigorie*TaumaturguI i Sf.

Atanasie*, precum i de unii autori mo-
derni. Pentru Origen. Fiul se nate din

Tatl, nu prin divizare, ci printr-un act

spiritual. întrucât la Dumnezeu totul este

venic, actul de natere al Fiului din Tatl
este venic. De aceea, nu a existat timp
când Fiul nu a existat. în plus, El nu este

Fiu prin adopiune, relaia Fiului cu Tatl
fiind una de substan. Pentru a exprima
aceast idee, Origen concepe termenul

de homoousios (6p.oovaioq), care va

deveni noiune de baz în controversele

hristologice i la sinodul I ecumenic de la

Niceea (325). Tot el folosete, în legtur
cu Flristos, denumirea de Dumnezeu-om
(6£avepo7ioq) i înva comunicarea
atributelor, adic, conmnmicatio idioma-

ttfm. Duhul Sfânt este persoan treimic

i purcede venic din Tatl prin Fiul. El

se afl din venicie în Sfânta Treime,

împreun cu Fiul, El este intermediar

între Tatl i fpturile create.

Biserica este 'cetatea lui Dumnezeu pe

pmânt', fiinând pentru moment alturi

de statul profan, pe care îl va supune
treptat, prin puterea Logosului care

lucreaz în ea. Biserica nu este doar
adunarea tuturor cretinilor sau a tuturor

sfinilor., ci i trupul mistic al Iui Hristos.

Logosul se slluiete în Biseric, care

îi este trup, aa cum sufletul se sl-
luiete in trup. Totodat, el susine c
tar Biseric nu exist mântuire. Cci
învtura i legile aduse oamenilor de
Hristos, dar mai ales sângele vrsat pen-
tru mântuirea noastr, se gsesc numai în

Biseric. De aceea, în afara Bisericii nu
exist credin. întâlnim la Origen trei

taine: botezul, pocina i euharistia.

Omul se nate în pcat i, în consecin,
chiar i noii nscui trebuie botezai,

aceasta fiind i tradiia apostolilor, trans-

mis de ctre ei Bisericii. Toi oamenii au

fost întinai de tina pcatului originar,

care trebuie splat prin ap i duh.

Specific lui Origen este învtura
despre apocalaslaz (artOKaTctoxacic;)

sau restaurarea universal a tuturor

lucrurilor la starea lor originar pur spi-

ritual. Origen nu concepe un loc de

pedeaps venic i susine c pctoii
vor fi mântuii, inclusiv demonii i Sa-

tana vor fi purificai prin Logos. Dup
aceast ultim purificare prin foc, va

avea loc cea de a doua venire a lui

Hristos i învierea tuturor oamenilor în

trupuri spirituale, nu materiale, iar Dum-
nezeu va fi totul în toate. Aceast restau-

rare final nu va reprezenta sfâritul

lumii, ci trecerea la o nou faz de exis-

ten. De aceast doctrin se leag
învtura despre preexistenta sufletelor

propus de Origen (Quasten). Dup el,

aceast lume a fost precedat de o alta.

Sufletele umane preexistente sunt acele

suflete care au pctuit i s-au îndeprtat

de Dumnezeu, fiind acum închise în

trupuri materiale. Diversitatea oamenilor

pe pmânt depinde de gravitatea pca-
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telor svârite în lumea precedent. Ia fel

i diversele daruri pe care acetia le

posed.

Ca exeget, Orîgen consider Sfânta

Scriptur ca fiind în primul rând Cu-

vântul lui Dumnezeu, care nu este închis

în trecut, ci un cuvânt viu, ce vorbete

omului de azi. Vechiul Testment este ilu-

minat de Noul Testament, dup cum cel

Nou îi dezvluie profunzimile sub ilu-

minarea celui Vechi. Legtura dintre

aceste dou Testamente se face prin

intermediul alegoriei. Sfânta Scriptur

are trei sensuri: istoric, mistic i moral,

corespunztoare celor trei pri ale omu-

lui: trup, suflet i spirit. Dei apr inspi-

raia literal a Scripturii, el folosete ade-

seori interpretarea simbolic sau ale-

goric pentru a evita dificultile întâlnite

în cazul interpretrii literale.

Scopul suprem al vieii cretine este

realizarea asemnrii cu Dumnezeu.

Pentru a dobândi asemnarea cu Dum-

nezeu,, omul are nevoie de harul lui Dum-
nezeu, dar i de efortul propriu. Calea

cea mai bun spre acest el, este urmarea

lui Hristos. Primul pas în procesul de

realizare a asemnrii cu Dumnezeu este

cunoaterea de sine, mai exact, s aflm

ce trebuie s facem i ce trebuie s
evitm, ce trebuie s îmbuntim sau s
pzim. Cunoaterea de sine trebuie s ne

îndrume spre lupta împotriva pcatului,

adic lupta împotriva patimilor i a lu-

mii, îneleas ca o cauz a pcatului. in-
ta acestei lupte este eliberarea de patimi

sau dobândirea strii de apaiheia, de

ncptimire, distrugerea total a patimilor.

Cel ce îi urmeaz lui Hristos trebuie s
abandoneze bunurile lumeti, relaiile cu

rudele i s renune la ambiiile lumeti.

Detaarea de lume poate fi realizat prin

exerciiul vieii ascetice, prin priveghere,

post i studiul continuu, zi i noapte, al

Sfintei Scripturi care ne ajut s ne con-

centrm asupra lucrurilor divine. Urcuul

mistic începe cu prsirea lumii, a

rutilor i confuziei prezente în lume.

Acest lucru se realizeaz în momentul în

care omul îi d seamac este trector pe

pmânt. Urmeaz apoi lupta împotriva

diavolului i a demonilor i a ispitelor lor,

în vederea dobândirii de virtui. Orice

progres realizat este primejduit de ispite

i încercri nespuse, însoite de suferine

sufleteti. Origen consider ispitele i în-

cercrile necesare pentru întrirea spiri-

tului. Cu cât acestea se înmulesc, cu

atâta dorul dup cele cereti i dup
Hristos ptrunde în suflet, dându-i posi-

bilitatea s depeasc orice ispite. Ba

mai mult, sufletul dobândete darul ve-

derii prin iluminri în timpul rugciunii

i al citirii Scripturii, care dezvluie tai-

nele dumnezeieti. Astfel de daruri dum-

nezeieti se înmulesc pe msura urcu-

ului spiritului, pân când acesta ajunge

pe Muntele Taborului. Origen atrage

atenia c nu trebuie s se zboveasc

asupra unor astfel de daruri cu dulceaa

lor, deoarece ele pot fi uneori uneltiri ale

diavolului, necesar fiind pasul urmtor

spre unirea mistic cu Logosul, cunoa-

terea adevrat prin participarea sufletu-

lui purificat la înelepciunea Cuvântului

sau a Logosului, crarea autentic spre

îndumnezeire i unire cu Hristos. Aceast

unire mistic, Origen o consider fie ca o

natere a lui Hristos în suflet, fie ca nunt

mistic. Mistica lui Origen include în

estura ei mistica Crucii i a Rstignirii,

cci misticul trebuie s-I urmeze lui

Hristos, în patimile i în rstignirea Sa.

Adevratul ucenic al lui Hristos este

martirul. Cel care nu are ocazia de a

deveni martir cu adevrat i dorete s fie

ucenic al lui Hristos, trebuie s se anga-

jeze pe drumul morii fa de lume prin

mortificare i renunare. inta martirului

i a ascetului nu este alta decât des-
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vârirea în Hristos. întrucât multe din

postulatele mistice stipulate de ctre
Origen au fost preluate de scriitorii ascei

i marii tritori monahi, el poate fi con-

siderat i unul din precursorii monahis-
mului cretin. în ceea ce privete vi-

ziunea mistic propus de Origen, stilul

viu i descrierea intim a urcuului i unirii

mistice cu Hristos ne fac s credem c el

vorbete din trire proprie.

Origen rmâne unul din cei mai de seam
teologi i gânditori cretini, opera sa

plasându-l prioritar în cadrul istoriei

gândirii cretine, ca întemeietor de sis-

tem doctrinar. O seam de aspecte doc-

trinare, definitivate mai târziu în cadrul

unor sinoade ecumenice sau locale, au

fost exprimate i conturate de el termino-

logic. Este suficient s reinem c în hris-

tologie el a lsat termeni ca; (pvmg,

vnoaracrig9 ovaia, 6fiovaiog,
devrripoTtog. Opera lui Origen trebuie

vzut mereu, aa cum a dorit el, ca o
strdanie de explicare raional a ele-

mentelor doctrinare cretine, de punere
în lumin a adevrului legat de acestea,

prin demonstrare clar i de nezdrunci-

nat, rnduind...o lucrare organic baza-

t pe comparaii $ afirmaii, fie aa cum
le vom fi aflai în Sfintele Scripturi, fie

dup cum le vom fi gsit prin deducii
logice i consecvente ale problemelor

(Despre principii. Prefa, 9).

Migne, PG 1 1
-

1 7; Die griechischen

christlichen Schriffisielier der ersten drei

Jahrhunderten (abr. G.C.S.), editate de P.

Koetschau, E. Klostermann, E. Preuschen,

W. A. Baehrensi M. Rauer, 13 voi.; Sources
Chretiennes (abr. SCh.), numereEe; 7, 16, 29,

37,71,232, 162,87, 120, 157,222, 132, 136.

147, 350, 227, 67, 148, 226, 189, 190; B. de

Montfaucon, Hexaplorum Origenis quae
supersunt, Paris, 1713. 2 voi. - Migne, PG
15-16; F. Field, OrigenLs Hexaplorum quae
supersunt. 2 voi., Oxford, 1867-1875; J. A.

Robinson, The PhilocaJia of Origen,

Cam bridge, 1893; trad. în român: T.

Bodogae, N. Neaga, Z. Lacu i C, Galeriu în

P.S.B. voi. 6, 7, 8, 9; E.R. Redepenning»

Origenes. Etne Darste/lung seines Lebem
und seiner Lehre, 2 voi., Bonn, 1841/46; E.

de Faye, Origene, sa vie, son oeuvre, sa pen-

sie, 3 voi.. Paris, 1923/28; G. Bardy,

Introduciion au systeme d'Origene, Paris,

1932; G.L. Prestige, Fathers and Heretics.

London, 1948, p. 43-66; J. Dantelou,

Origene, Paris, 1948; C. Bigg, The Christian

Platonists of Alexandria, ediia 2-a, Oxford,

1913; O. Musceleanu, Origen, viata i doc-

trina lui. Tez de licen. Bucureti, 1896; H.

Crouzel, Theologie de l'image de Dieu chei

Origene, Paris, 1956; Idem, Origene el ta

connaissance mystique, Bruges, 1961; Idem,

Origene et la philosophie, Paris, 1962; Idem,

Bihliographie critique dVrigenc, Steen-

bruges, 197 «(bibliografia pân în 1971); L.

Perrone, Zur heutîgen Lage de Origenes-

Forschung in Italien* în Origeniana Septima.

Origenes in den Auseinandersetzungen des 4.

Jahrhunderts, hrsg. von W.A. Bienert und U.

Kiihneweg, Biblioteca Ephemeridum Theo-

Jogicarum Lovaniensium 137, Leuven, 1999,

p. XXI-XXV; Der formate Aspekt der ori-

genistischen Argumentalion in den Ausei-

nandersetzungen des 4. Jahrhunderts, p. 119-

134; T, Heither, C. Reemts, Das Liedsingen

lernen. Trier, 1998; C. Markschies, Am-
brosius und Origenes. Bemerkungen zur

exegelischen Hermeneutik zweier Kirchen-

vter
y în Colloquiurn Origenianum Sep-

timum. ed. de W.A. Bienert, Leuven Peeters,

1999, p. 539-564; A. van den Hoek, Philo

and Origen: A Descriptive CataJogue of
Their Relationship, în Studia Philonica 12,

2000, p. 44-121; idem, Ohgen's Role in

Fonmdating later Christological Language;

the case of âvKpam, în W.A. Bienert-U.

Kiihneweg (Ed.), Origeniana septima.

Origenes in den Auseinandersetzungen des 4.

Jahrhunderts, Peeters, Leuven, 1999. p. 39-

50; Tixeront, Patrologie, p. 1 14-125;

Altaner-Stuiber, 1980, p, 197-209; I.G.

Coman, Patrologie, 1956, p. 96-104; Idem,

II, 292-378; Quasten, Pafrology, II, p. 37-

101, cu bibliografie bogat; B. F. Westcott,
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Origenesy art. în Smith-Wace, IV. p. 96-142;

F. L. Cross, Origen, art. în ODCC, p. 1008-

1010; H. CrouzeK Origene. în DECA. 11, p.

1 828-1 837; HJ. Vogt. Qrigenes, în LACL, p.

460-468, cu bibliografie; Adele Monaci

Castagno (ed.), Origene Dizionarîo. La cul-

tura, ii pensiero, le opere, Cittâ Nouva,

Roma. 2000.

Orosiu, Paulus

Orosius, Paulus istoric latin. Data na-

terii sale este necunoscut, fiind plasat

cu aproximaie între anii 375-380. Locul

naterii sale a fost cu certitudine Braga.

Prenumele de 'Paulus' este incert. Este

martor al intrrii în Spania, în 409, a

alanilor i vandalilor, din a cror mân a

scpat ca prin urechile acului. Dincolo de

invazia barbarilor. Spania cretin era

pus în pericol i mai mare de erezia

priscilian, la care se adaug influena

lucrrii lui Origen, riepi ap^tov, adus în

Spania de Avitus* de Braga, în tradu-

cerea lui leronim care, dei combate

erezia priscilian, avea propriile erori.

Datorit dificultilor cauzate de^ invada-

tori, Orosiu se retrage în Africa. în 414 el

îi înmâneaz lui Augustin* o lucrare în

care prezenta ereziile i erorile doctrinare

din regiunea sa: Ad Aurelium Augus-

tinum Comnionitorium de errore Pri-

cillicmislarum el Origemsturum. Acestei

lucrri Augustin îi rspunde prin tratatul:

Ad Orosium contra Priscilliamstarum ei

Origenistas liber irnw. Se pare c Orosiu

este trimis de Augustin la Betleem, unde

se afla leronim*. pentru consultaii pri-

vind originea sufletului. în timpul ederii

sale la Betleem, Orosiu particip la sino-

dul din Ierusalim, din 28 iulie 415, care a

luat în dezbatere problema disputei din-

tre episcopul Ioan de Ierusalim i

Pelagin*. Disputa a fost foarte agitat,

cuvinte aspre fiind schimbate în decursul

controversei, fr a se ajunge Ia un rezul-

tat concret. Orosiu informeaz pe cei

prezeni la sinod în legtur cu atitudinea

Bisericii din Africa fa de Caelestius* i

Pelagiu, care fuseser condamnai la

sinodul din Cartagina din 412. Se parec
Orosiu nu a participat la sinodul de la

Diospolis din acelai an. care l-a achitat

pe Pelagiu. Neputând s revin în Spania

datorit situaiei incerte cauzat de

invazia barbarilor, Orosiu se întoarce la

Hippo, în Africa, în 416. Aici redacteaz

dou lucrri Liber apalogeticus contra

pelagianos i Historiae adversus pa-

ganos, aceasta din urm la cererea lui

Augustin, care scrisese deja De Civitate

Dei. Scopul lucrrii lui Orosiu a fost de a

confirma prin date i fapte istorice doc-

trina susinut de Augustin în lucrarea

deja menionat El îi scrie istoria, care

cuprinde evenimentele de la facerea

lumii i pân în anul 4 16, în mai puin de

un an de zile. La redactarea lucrrii

citeaz nu numai din Vechiul i Noul

Testament, ci i din ali istorici i scriitori

cretini i necretini: Iosif Flaviu, Ter-

tulfîan*, Hegesip*, Eusebiu*, Tacit, Sue-

toniu, Sallust, Caesar, Cicero i bineîne-

les Tit Liviu, din care s-a inspirat din

abunden. întrucât nu cunotea limba

greac, pentru istoria rsritean i

greac îi folosete pe Sf. Justin* Martirul

i Filosoful, Trogus Pompeius i Quintus

Curtius, iar pentru probleme romane, pe

Eutropiu, Florus i Valerius Paterculus.

Mai reinem c, în capitolul al doilea al

primei cri, Orosiu prezint o geografie

universal care este aproape identic cu

lucrarea cunoscut sub numele de

Cosmografia lui Aethicus Histricus*,

despre care regretatul patrolog i mitro-

polit Nestor Vornicescu credea c este

din Istria, Dobrogea. Informaiile de va-

loare pentru istorie sunt cele care încep

cu anul 378. Datorit coninutului ei,
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acurateii doctrinare i nu mai puin stilu-

lui plcut i cursiv, Istoria lui Orosiu a
fost folosit în evul mediu ca manual
standard, fiind citat i de ali istorici

medievali, printre care Beda* Vene-
rabilul.

Migne. PL 31. 663-1174; 1174-1211; I2M-
1216; C. Zagenmeisler. CSEL V. Viena.
1882; G. Schepss. CSEL 18. 1889. p. 149-

157; J. A. Davids. De Orosio et sancto
Augustino Prisciltianislarwn adversartis

commentario historica et philologica,

Rottcrdam, 1930: S. Prieto. Paoh Orosio e o
Liber Apologeticus. Braga, 1951; J. Sven-
nung. Orosiana, Uppsala, 1922; G. Fink,

RecJwrches bibliographiques sur Paul
Oro.se, RevArchivBiblMus 58, 1952, p. 271-

322. cu bibliografie pân în 1952; H. W.
Goetz. D/e Geschichistheologie des Orosins,

Darmstadt, 1980; F. H. B. Danieli, Orosit.s,

Pauius, art. în Smith-Wace, IV. p. 157-159;
Bardenhever. IV, p. 529-533; Cayre\ I, p.

546-548. 592-593; Tixeront, Patrologie. p.

323-324; Aitaner-Siuiber, 1980, p. 231-232;
Cross. Orosius, art. fn ODCC, p. 1012;
Quasten, Patrotogy, IV. p. 494-498, cu biblio-

grafie; F, Paschoud, Orose, în DECA, II, p.

1841-1843; U. Hamin, M. Meier, Orosim, în

LACL, p. 468-469. cu bibliografie.

Orsiesi

Orsiesi (m. 380). succesoral lui Petronius

la conducerea mnstirilor cliinoviale

întemeiate de Pahomie*. Orsiesi a fost

coleg cu Pahomie* i Teodor*, conduc-
tori spirituali ai monahismului egiptean

din sec. al IV-lea. în anul 350, în urma
tensiunilor cauzate de nemulumirile
privind observarea strict a regulelor

monahale, Orsiesi îl ia pe Teodor ca aju-
tor. Acesta îi va fi de mare folos în

munca de educare a monahilor, pân în

368, când se stinge din via. Ghenadie*
ne informeaz c Orsiesi a fost un exce-

lent cunosctor al Sf. Scripturi, lucru

atestat i de modul în care face uz de
textul scripturislic în scrierea sa intitulat

Doctrina de instituto monachorum,
scris probabil în limba copt. Ieronim*
anexeaz aceast lucrare la traducerea în

latin a Regulei lui Pahomie. Acest docu-
ment faciliteaz o mai bun înelegere a

spiritului creaiei pahomiene decât o pu-
tem avea din lectura Regulei tui Pahomie
(Quasten). Partea final a Doctrinei
despre aezmântul monahilor a fost

redactat înainte de moarte, ceea ce îl

face pe Ghenadie s vad în acest docu-
ment un adevrat testament al lui Orsiesi.

întrucât Ghenadie nu menioneaz
Cartea despre cele ase cugetri ale

sfinilor (Ubellus de sex cogitatiombus

sanctorum). pus tot sub numele lui

Orsiesi". se crede c nu el ar fi autorul

acestui tratat. Ideile exprimate în acest

document fac parte din spiritualitatea

general monahal, fr a aduce un sur-

plus de noutate, în afara conciziunii

expresiei i a duhului specific universu-

lui monahal.

Migne, PG 40, 869-895; PL 103, 453-476; P.

B. Albers, S. Pachomii abbatis Tabennemis
Regulae monasticae. AcceditS. Orsiesi/ eîUS-

dem Pachomii discipidi Doctrina de instiiii-

tione monachorum, FP, 16. Bonn, 1923, 91-

125; L. T. Le fort, Qenvres de Saint Paconre
et de ses disciples, CSCO, 159, Louvain.

1956; I. G. Coman. III, p. 385-394; Cross,

Orsisius, art. în ODCC, p. 1012; Quasten,

Pairology, III, p. 159-160; Altaner-Stuiber,

1980, 263 i urm.

Osie sau Osiu de Cordova

Osie (257-357), episcop de Cordova,
personalitate ilustr, unanim recunoscut
atât de scriitorii cretini din Rsrit, cât i
de cei din Apus. Data naterii sale nu este

cunoscut cu certitudine, fiind plasata

ipotetic în anul 257. Scriitorii cretini
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primari credc el era originar din Spania,

în timp ce istoricii din sec. al XlX-lea

susin, pe temeiul informaiei date de

Zosim (II, 29), c el a fost episcopul

egiptean din Spania pe care împratul

Constantin îl cunoate, prin intermediul

doamnelor de la curtea sa, i care i-a

furnizat acestuia remediul împotriva

tuturor pcatelor. In perioada persecuiei

lui Diocleian era deja episcop, fiind unul

din mrturisitorii credinei cretine.

Apropiat aJ împratului Constantin, îl

ajut pe acesta s ating, chiar dac
numai temporar, o reconciliere în proble-

ma arian, personal jucând un rol deo-

sebit de important în timpul Sinodului I

ecumenic de la Niceea (324). In 326

refuz s accepte condamnarea lui

Atanask*, cerut de Constaniu, care îi

sprijinea pe arienii moderai. Atanasie ne

informeaz c, pe când Osie se apropia

de vârsta de 100 de ani, împratul Con-

staniu îl cheam din Spania la Sirmium,

unde îl reine, forându-l s iscleasc

formula adoptat la cel de al doilea sinod

de la Sirmium (357). Acesta isclete

formula de compromis i este lsat s se

întoarc în Spania, unde moare în acelai

an. Prin acceptarea formulei de la Sir-

mium, Osie stârnete o serie de reacii

violente din partea antiarienilor din

Apus: Ilarie*, Phoebadius* i a luciferie-

nilordin Spania.

Dei a fost un abil teolog, Osie nu a lsat

o oper scris vast. Cele dou lucrri.

De intepretationem vestium sacerdola-

linm i De laude virgimîatis, menionate

de Isidor* din Sevilla, s-au pierdut. Au
supravieuit câteva canoane bisericeti,

aprobate de Sinodul de la Sardica din

343, i dou scrisori. Prima scrisoare a

fost adresat episcopului Juliu de la

Roma, împreun cu Protogenes din

Sardica, informându-l pe acesta de unele

hotrâri luate la Sardica. Cea de a doua

scrisoare este mult mai important. Este

adresat numai de Osie împratului

Constaniu în anul 356, propunându-i

acestuia s se abin de la orice amestec

în problemele Bisericii, cum era cazul

controversei ariene. Este pentru prima

dat când un prelat al Bisericii susine

separarea celor dou puteri, în perioada

în care exista, începând cu împratul

Constantin, o colaborare între imperiu i
Biseric. întrucât în aceast privin Osie

marcheaz un nou punct de orientare în

atitudinea Bisericii fa de stat, scri-

soarea sa rmâne un document important

pentru istoria Bisericii (Quasten).

Migne, PL 8, 557-564; 632-648; 56, 839-

848; A. Feder, CSEL 69, 1916, 103-126,

181-184; C. H. Turner, Ecclesiae Occi-

dentaiis monumenta uiras antiqurssima. I, II,

3, Oxford, 1930, 452-544, 644-653; V.C. de

Clercq, Ossius ofCordoba, A Contribution to

the History of the Constantinian Period,

Washington, 1954; T.D.C. Morse, Hosius,

art. în Smith-Wace, III, p. 162-174; Bar-

denhewer, III, 393-395; Altaner-Stuiber,

1980, 366, cu bibliografie; Cross, Hosius, art.

în ODCC, p. 668; Quasten, Patrology, IV, p.

6-62, cu bibliografie; M. Simonetti, Ossius,

în DECA, II, p. 1845-1846; T. BQhm. Ossius

von Cordoba, în LACL, p. 469-470, cu

bibliografie.

Oxyrhynchus Papyri

Oxyrhynchus Papyri. Colecie care

cuprinde câteva mii de fragmente de

texte scrise pe papirus, descoperite Ia

Oxyrynchus, capital provincial (în

coptic: Pemdije), la aproximativ 200 de

km Ia sud de Cairo. în anul 380, Oxy-

rhynchus funciona ca diocez, având

sub jurisdicie cel puin 10 biserici. In

perioada dominaiei bizantine, cetatea a

fost un important centru comercial i
capital a provinciei Arcadia. Sub st-

pânirea musulman intr în declin, în
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Tabula Pascalis Petrocoriensis

Tabula Pascalis Petrocoriensis. pascalie

gravat cu caractere unciale pe o plac de

marmur, care s-a aflat de-a dreapta

altarului principal al bisericii Sf. tefan

din Perigueux (Dordogne). In prezent,

placa se afl în acelai aezmânt îns pe

peretele meridional. Este vorba de o pas-

calie care cuprinde ciclul pascal complet,

cu indicaiile privind ziua i luna srb-
toririi Pate lui. Ea a prezentat data

Patelui între anii 631-721. întrucât cel

care a întocmit aceasta pascalie nu a

menionat i anul, înseamn c el avea în

vedere o pascalie perpetu.

CPU Addenda 2297b; A. Cordoliani, La

Table Pascale de Perigueux, CCMed., 1961,

p. 57.60; V. Loi, Tabula Pascha/is Petroco-

riensis, în DECA, II, p. 2370; K. Fitschen,

Tabula Paschalis Petrocoriensis^ în LACL,

p. 581.

Taion de Saragossa

Taion de Saragossa, episcop de Sara-

gossa, succesor al lui Braulio* în 683.

Este autorul unei lucrri în cinci volume,

Sententîae. Lucrarea a fost conceput în

spiritul epocii, autorul adunând i com-

pilând materialele din operele unor seri-

itori de seam care i-au precedat. In acest

caz, au fost folosite scrierile lui Augus-

tin* i Grigorie* cel Mare, fa de care

autorul a avut un respect deosebit. Intr-o

scrisoare trimis lui Eugen de Toledo,

Taion are doar cuvinde de laud la adresa

marelui Grigorie. Eugen* de Toledo a

procurat pentru Taion o serie de lucrri

pe care acesta nu le avea, copiîndu-le

personal în timpul unei cltorii la Ro-

ma. Primele dou volume din Senientiae

abordeaz teme de teologie i exegez.

Volumul întâi trateaz despre Dumnezeu

i Vechiul Testament, iar al doilea, de-

spre lisus Hristos i Biseric. Celelalte

trei sunt o crestomaie tematic, prezen-

tând subiecte morale i de credin: vir-

tute, pcat, judecata de pe urm.

Migne, PL 80, 727-990; CPL 1267-1270;

Diaz, p. 205-210; A.C. Vega, Tajân de

Saragossa. Una obra inedita^ Ciudad de

Dios, 156, 1943, p. 145-177; P. Martinez, Ei

pensiamento peniiencial de Tajon, RET, 6,

146, p. 185-222; M. Simonetti, Tadon de

Saragossa, în DECA, II, p. 237 1.

Talasie

Talasie, denumit Talasie Libianul întru-

cât a fost egumenul unei mnstiri din

pustia Libiei, a fost prieten apropiat al Sf.

Maxim* Mrturisitorul, care l-a cunoscut

în una din cltoriile sale în Africa.

Maxim i-a adresat mai multe scrisori,

dintre care trei se pstreaz, i marea sa

lucrare Rspunsuri ctre Talasie. In jurul

anului 650 a alctuit cele 400 de capete;

Despre dragoste, înfrânare i petrecerea

cea dup minte. Dei dup unii cercet-

tori apuseni, Maxim a fost ucenicul lui

Talasie, D. Stniloae crede c Maxim a

fost dependent de Maxim i nu invers.

Talasie, arat Stniloae, prezint aceeai

ordine a virtuilor pe care o regsim la

Maxim, aceeai idee despre 'înelesurile

simple
1

, aceeai asemnare a raportului

dintre minte i simire cu o cstorie,

aceeai dialectic a plcerii i durerii,

aceeai deosebire între contemplaia na-
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prezent fiind în ruine. La sfâritul sec. al

XlX-lea, în urma spturilor efectuate

aici, au fost descoperite importante mo-

numente arheologice, între care o serie

de fragmente ale unor manuscrise pgâne
i cretine, datând din sec. I î. Hr. i sec.

VII d. Hr., printre care 'Cuvintele lui

lisus \ fragmente din Vechiul i din "Noul

Testament i din diverse scrieri apocrife,

o scrisoare a lui Petru, episcop martir de

Alexandria (m. 311), texte patristice, un

calendar bisericesc pentru anul 535-536,

precum i un manuscris cu note muzi-

cale, considerat a fî cel mai vechi model

de muzic bisericeasc. Alturi de aces-

tea, s-au gsit i documente privind di-

verse tranzacii comerciale, diplomatice

etc.

B.P. Grenfell, A.S. Hunt .a. (editori), The

Oxyrhynchus Papyrl voi. I-XXXVIII

London, 1898-1971; B.P. Grenfell i A.S.

Hunt (ed.), Heltenica Oxyrhynchia, O.C.T.,

1909; K. Preisendanz, Papyrusfunde imd

Papyrusforschung, Leipzig, 1933; G.T.

Dennis, Qxyrhyncus, în NCE, 10, p. 847;

Cross, Oxyrhyncus Papyri, în ODCC, p.

1020; The Jung Codex. A Newly Recovered

Gnostic Papyrus. Three Studies hy H.C.

Puech, G. Quispel, W.C. Unnik, translated

and edited by F.L. Cross, London, 1955
r cu

bibliografie.
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p

Pacatus

întrucât nu se tie cu exactitale cine a

fost, Pacatus este identificat cu Latinus

Drepanius Pacatus, profesor de retoric

din Galia din sec. IV/V, sau cu apologe-

tul i autorul tratatului Contra Por-

phyrium. Alii susin c a fost unul din

prietenii apropiai ai lui Paulin de Nola.

Despre el vorbete prezbiterul Uranius

de Nola, la rândul lui ucenic al lui Paulin,

în Epistola de abila Paulini aci Pacuium.

Lui Drepanius îi este atribuit un panegi-

ric dedicat lui Teodosie cel Mare, pro-

nunat în faa Senatului la 1 septembrie

391. Panegiricul conine date preioase

despre viaa împratului Teodosie.

P.X. Funk, F. Diecamp, Pacati (Ps, -

Polycarpi Sntymensis) Contra Porphyrium

,

Patres Apostolici, 2, Tubingen. 1913, p. 397-

400; Migne. PL, XIII, 472. 478 i urm.; G.T.

Stokes, Pacatus, Latinus Drepanius. în

Smith-Wace, IV, p. 170; J.B. Pitra. Spici-

legium Sohsnwnse, 1, 1852, LVtl-LLIX,

28 1-282; J.F. Matthews, Gallic Supporters of

Theodasius. Latomus, 30. 1971. p. 1073-

1099; L. Daltrino, Pacatus, în DECA, II, p.

1849; C. HLasper, Pacatus, în LACL, p. 471.

Pacian

Pacian (sec. IV), episcop de Barcelona,

de origine din Spania. Ieronim* ne in-

formeaz c Pacian a fost vestit pentru

viaa lui sfânt, pentru elocvena sa deo-

sebit i pentru ca a scris diverse lucrri

concise. A decedat la o vârst înaintat,

în timpul împratului Teodosie i înainte

de 392, când Ieronim a scris De viris

illitstribus, care a fost dedicat lui Fla-

vius Dexter, prefect pretorian sub Ho-

noriu, i fiul lui Pacian. Pe lâng cele trei

scrisori ale sale, a mai supravieuit i un

scurt tratat, Paraenesis ad Poenitentiam.

Pacian este cunoscut pentru un pasaj epi-

gramatic din una din scrisorile sale:

ChristiamiK mîhi nomen est, caîhoticus

vero cognomen (Ep. 1, 4). Ieronim ne

spune c Pacian a scris i un scurt tratat

Contra Novatkmos i un altul, care s-a

pierdut, intitulat Cervus sau Cervulus,

scris cu scopul de a-i descuraja pe cre-

tini s mai participe la srbtorile pgâne
de anul nou. O importan deosebit are

cea de a treia scrisoare, care este în rea-

litate un tratat scurt împotriva novaie-

nilor. Predica lui baptismal, intitulat

De baptîsitjo, este adresat catehumeni-

lor. El expune în aceastg cuvântare efec-

tele pcatului original într-un mod deo-

sebit de clar i suprinztor pentru un scri-

itor care a scris asupra acestei teme îna-

inte de Augustin*. Interesant de urmrit

este i învtura sa despre peniten,

elaborat pe temeiul Sf. Scripturi i al Sf.

Tradiii. Sesizm influene puternice asu-

pra gândirii sale din partea lui Ciprian* i

a lui Tertullian*. Pentru el, Biserica de-

ine puterea de Ia Dumnezeu de a ierta

toate pcatele svârite dup botez. In

scrisoarea lui ctre Sempronian gsim
vestita propoziie: 'Numele meu este

Cretin, iar prenumele Catolic' (n.n. uni-

versal), propoziie interpretat de teolo-

gii catolici ca fiind o afirmare a unitii

credinei catolice sub sceptrul papal. In

realitate îns, el afirm c este cretin

universal, cu alte cuvinte, c aparine Bi-

sericii cretine de pretutindeni, credina

lui cretin fiind aceeai cu a cretinilor

din întreaga lume. A include în aceast
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afirmaie ideea 'supunerii fa de un cap
suprem* (S.J. McKenna), ni se pare for-

at, mai ales c Ia acea vreme contiina
unei Biserici de Apus sau Catolic i a

unei Biserici de Rsrit sau Ortodox nu
exista, iar episcopul Romei nu era con-
siderat cap al întregii Biserici cretine.

Lui Pacianus i-au mai fost atribuite înc
dou scrieri, dar care nu îi aparin. Este
vorba de: Ad lustmum Mamchaeum i
De similitudine camis peceati.

Migne, PL 12, 1051-1094; L. Rubio.
Fernândez. San Paciano Obras, Barcelona.
1958; A. Grilber, Stuâfen iu Pacianus von
Barcelona, Munchen, 1 90 1

. ; R. Kauer,
Studien zu Pacianus, Viena, 1902; F. Danieli,

Pacianus, art. în Smith-Wace, IV, p. 171;
Cross, Pacian

% art. în ODCC, p. 1021;

Bardenhcwer, III. p. 401-403; Allaner-

Stuiber, 1980. p. 369 i urm., cu bibliografie;

E.Amman. în DTC, 9, pt.2, 1932. col. 17 1
X-

1721; S.J. McKenna. Pacian of Barcelona,

St, în NCE, 10, p. 854; Quasten. Patrology.

IV, p. 135-138 cu bibliografie; M. Simonetti,

Pacien. în DECA. II, p. 1850; E. Reichert,

Pacianus, în LACL. p.472, cu bibliografie.

Pafnutic

Pafnutie, anahoret din deertul Skete din

Egipt, care a trit în sec. IV, numit Bu-
balus sau Kephalas. Când a fost vizitat de

loan* Cassian, Pafnutie avea venerabila

vârst de 90 de ani i era înc în putere.

Se spune despre el c obinuia s-i p-
rseasc chilia doar sâmbta i duminica
pentru a participa !a Sf. Liturghie r a-si

aduce proviziile sptmânale de ap. îi

este atribuit Viaa Sf. Om/frie,

Apophtegmaia Pa/rum, Mignc, PG 65, 377-

380; Vita Onuphrii, E.A. Budge (ed.),

Louvain, 1914, p. 205-224, 455-473; J.

Gammack, Paplmutius (5), în Smith-Wace.
IV, p. 184-185; J. Gribomoni, Pophnuce, în

DECA, II, p. 1898; M. Skeb OSB, Pa-
plmutius, în LACL, p. 476.

Pahomie

Pahomic (c. 290-346), întemeietorul

monahismului cenobitic. S-a nscut Ia

Esneh în Egiptul de Sus, din prini
necretini. Se încretineaz la vârsta de
20 de ani devenind ucenicul anahoretului

Polemon (Palamon). Triete ca anahoret

pân în jurul anului 320, când pune
temeliile primei comuniti monahale
cenobitice la Tabennisi lâng Dandera în

Thebaida, pe malul drept al Nilului. La
acestea se mai adaug alte opt aezmin-
te de acest gen pentru brbai i dou
pentru femei. Pahomie nu este numai în-

temeietor ci i stare sau general sau con-

ductor al acestor aezminte. Impor-
tana lui Pahomie nu rezid doar în faptul

c a întemeiat astfel de centre monahale.

ci mai ales pentru c a izbutii s zideasc
comuniti monahale reale, conduse
dup reguli stricte de comuniune uman
t spiritual, realizând în acest fel o uni-

formitate de trire, în care dominau vir-

tuile ascultrii, srciei i smereniei.

Totodat, el este întâiul conductor mo-
nahal care a conceput o regul monahal
ale crei principii s-au rspândit în în-

treaga lume cretin, dând trie i vi-

goare vieii monahale de-a lungul veacu-

rilor pân în zilele noastre. Pahomie
adoarme în Domnul în anul 346.

Ghenadie* de Marsilia reine sub numele
lui Pahomie urmtoarele lucrri: Regala
pentru monahi i monahii, scris în

limba copt i tradus în greac i latin.

Traducerea greac s-a pierdut, aa nu-

mitele Extrase greceti fiind o adaptare a

textului la im mediu din afara celui

egiptean. Traducerea în latin, efectuat

de leroniin*, a fost fcut dup cea grea-

c în anul 404, pe când se afla la Bet-

Ieem. In prezent exist dou redactri sau

versiuni: recensio longior i recensio

breviar. Dei s-a crezut c redactarea

prescurtat este cea autentic, descope-
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rirea unor fragmente copte în 1919, a

dovedit c redactarea lung pstreaz

textul original. Regula a influenat, în

Rsrit, Rânduielile Sf. Vasile* cel Mare,

iar în Occident, Regula Orientalis sau

Regula Vigitih scris în Galia în jurul

anului 420 i care e înrudit întrucâtva cu

asezamhuele chinoviale ale lui loan*

Cassian. Regula i-a mai influenat i pe

Cezar* de A reiate i mai ales pe Bene-

dict*. Paladie* susine c Regula lui Pa-

homie a fost dictat de ctre un înger,

care I-a îndemnat pe acesta s treac de

Ia modul de via anahoretic la cel ceno-

bitic sau chinovial. în esen, Regula lui

Pahomie se refer Ia modul de organizare

a vieii monahale, concentrându-se asu-

pra îndeletnicirilor zilnice, care aveau în

vedere, pe lâng rugciunea în comun de

diminea i de seara, obligaii pe care

fiecare monah trebuia s le îndepli-

neasc, în funcie de capacitile sale fi-

zice i de cele intelectuale. Fiecare mo-

nah trebuia s tie s citeasc, de aceea

erau organizate cursuri speciale de ins-

truire a novicilor. Importana Regulei re-

zid îns în accentul pe care îl pune asu-

pra vieuirii în comun (tcoivog fîiog sau

vita communis) ca temei spiritual al mo-

nahismului. De la Pahomie a rmas i un

numr de 1 1 scrisori adresate unor starei

i frai din mnstirile din subordinea sa.

Dou dintre aceste scrisori, adresate

stareilor Corneliu i Syrus, sunt scrise

într-un cod înc nedescifrat. C Pahomie

a jucat un rol deosebit de mare în istoria

monahismului, o dovedesc i numrul

mare de viei ale sale, scrise în greac,

latin, arab, siriac i în copta sahidic

i bohairic. Cea mai interesant dintre

aceste viei este cea redactat în limba

greac (Quasten), dei unii opineaz c
vieile în copt, par a fi cele mai impor-

tante (Lefort).

Migne, PL 23. 65-106; T. H. Lefort, Oeuvres

de S. Pachome ei de ses disciples, in CSCO.
Scriptores coptici, XXIII, 1 956, p. I -36; vers.

etiop.; A, Dillmann, Chrestomathia Aethio-

picQy Lcipzig, 1866, p. 57-69; în copta; E, A,

W. Budge, Copiic Apocrypha in the Dialect

ofthe Upper Egypi, London, 1913, 146-176:

G. H. Schodde. The Rules of Pachomius,

translated from the Ethiopic, în Presbyterian

Review 6, 1885, 678-689; W. K. L. Clarke.

The Lausiac History of Pa/ladius, SPCK,

London. 1918, 112-115; A. Boon, Pacho-

miaua latina* Louvain, 1932; L.Th. Lefort,

Les vies coptes de s. Pachome, Louvain,

1943; Paladie, Istoria lausiac (Lavsaicon),

trad. de D. Stniloae, Editura Institutului

Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucureti, 1993, p. 68-71; R Halkin,

S. Pachomii Vitae Graecae, Subsidia hagio-

graphica, 19, Bruxelles, 1932; L.T. Lefort,

Sandi Pachomii Vita bohaitice scripta,

CSCO, 89, Louvain, 1925, retip. 1953; W. E.

Crum, Theological Textsfrom Coptic Papyri

editedwith an Appendix upon the Arabic and

Coptic Versions of the Life of Pachomius,

Anecdota Oxoniensia. Semitic Series, 12,

Oxford, 1913; AJ. Festugiere, Les moines

d'Orient, voi. 4. Paris, 1964; Ierod. Prof.

Ioasaf Popa, Mijloace morale de îmbun-

tire a vieii cretine dup Sfinii Vasile cel

Mare, Pahomie i loan Cassian, tez de doc-

torat. Bucureti, 1994; H. Quecke, Die Briefe

Pachoms, Regensburg, 1975; Cross, Pa-

chomius, art. în ODCC, p. 1021; I. G. Co-

man, III, p. 369-385; Altaner-Stuiber, 1980,

p. 262 i urm.; Quasten, Patrology, III, p.

154-159 cu bibliografic; J. Gribomont,

Pachome, în DECA, II, p, 1849-1850; M.

Skeb OSB, Pachomius, în LACL, p. 471, cu

bibliografie.

Pahomie

Pahomie, clugr grec, probabil din sec.

VIII. Lui Pahomie monahul îi sunt atri-

buite trei lucrri, cuprinse în Migne:

nepi xr\c, £K tcbv Geudv YPacP^> v

oxpeXetac; (De Divinarum scripturarum
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utilitate); riepi KaptaviTcov Aipexiiaov

(De Cartanitis haereticis) i npoxecopicc

elq xfjv ypa|i^aTiKr|v (Prologus in

grammaicam).

Migne. PG 98, 1333-1363: k Gammack,
Pochomius, în Smith-Wace, IV, p. 171.

Palimpsest

Palimpsest (de Ia gr. nakw - din nou i
ydo> - rzuiesc), termen tehnic folosit în

paleografie pentru manuscrisele din

pergament sau piele care au fost folosite

de mai multe ori pentru scrierea de texte,

întrucât pergamentele erau destul de
scumpe, pentru a se face economii, ade-

seori un pergament scris era rzuit sau

splat pentru a permite scrierea unui nou
text. întrucât procesul de rzuire sau de
splare nu înltura întotdeauna definitiv

primul text, acest tip de manuscrise au

devenit foarte valoroase pentru cercet-

torii paleografi. Cu ajutorul tehnicii mo-
derne, mai exact, fotografierea în infra-

rou sau cu ajutorul luminii ultraviolete,

primul text scris poate fi reconstituit în

mare parte. Cele mai importante palim-

pseste sunt: Codex Ephraemi Rescripfus

(C),cuprinzând Noul Testament în grea-

c, Codex NitricnsLs (R) i Codex Syrus-

Sinaificus. Avem cazuri de palimpseste

duble, pergamente care au fost rzuite de
dou ori. Aceste manuscrise au fost

rescrise de trei ori.

F. Mone, De Libris Palimpsestis tam Lat'mis

quam Graecis\ Carlsruhe, 1855; E. Cha-

telain, Les Palimpsestes latins
y Ecole

Practique des Hautes Etudes. Section des

Sciences Historiques et Philologiques, 1904;

K. Lafler-P. Ruf, în Handbuch der Biblio-

iekswissenschaft begrimdet von R Milkau, I,

ed. 2-a de G. Leyh, 1952, p. 149-152; Cross,

Palimpsest, în ODCC, p. 1024; T.H. Weber,

Palimpsest, înNCE.10, p. 926.

Palladiu de Helenopolis

Palladiu sau Palladie (364-425), episcop

de Helenopolis, ucenic al lui Evagrie*

Ponticul, cel mai de seam istoric al mo-
nahismului egiptean. S-a nscut în jurul

anului 364 în Galatia, fiind educat în cul-

tura clasic. In anul 388 se cltorete în

Egipt, pentru a cunoate mai îndeaproape

viaa marilor nevoitori ai tririi ascetice.

Este introdus în tainele vieii ascetice la

Alexandria de ctre preotul Isidor, care îl

recomand pustnicului Dorotei. Nu izbu-

tete s sfâreasc perioada de noviciat

din pricina unei boli i, dup trei ani, se

îndreapt spre Nitria i de acolo spre

Chilii. Aici petrece nou ani sub îndru-

marea lui Macarie* Egipteanul i apoi a

lui Evagrie. Se îmbolnvete din nou, iar

medicii îl sftuiesc s caute un loc mai
prielnic pentru sntatea sa ubred.
Pleac spre Palestina, unde se stabilete

mai întâi la Betleem i apoi pe Muntele
Mslinilor. Este hirotonit episcop de He-
lenopolis, în Bitinia, în jurul anului 400.

Particip la sinodul de la Chercia, convo-
cat în 403 de inamicii Sf. Ioan* Hri-

sostom. Sinodul îl condamn pe Sf Ioan

Hrisostom, iar Palladiu este acuzat de
simpatii origeniste. Dup exilarea Sf
Ioan Hrisostom, Palladiu pleac la Roma
pentru a-l apra pe lâng papa Inochentie

I. Revenit Ia Constantinopol, este arestat

i trimis în exil, în Egipt, de ctre îm-
pratul Arcadie. Intre 412-413 i se per-

mite s revin din exil i devine episcop

de Aspuna în Galatia. A decedat înainte

de cel de al treilea sinod ecumenic de la

Efes din 431.

Palladiu este cunoscut în special pentru

lucrarea sa intitulat Istoria lausioc
(Hisloria Lausiaca) sau Lavsaicon, nu-

mit astfel dup numele lui Lausus, pos-

telnic al împratului bizantin Teodosie II,

în anii 419-420. Istoria prezint o de-
scriere a micrii monahale din Egipt,
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Palestina, Siria i Asia Mic în sec. al

I V-lea. Nu este o apologie a monahismu-

lui, ci mai degrab o descriere a situaiei

monahismului la acea vreme, deoarece el

prezint nu numai aspectele pozitive, dar

i unele mai puin favorabile monahis-

mului. Marele avantaj al acestei lucrri

const în faptul c Palladiu a trit i a

venit în contact personal cu multe din

personajele despre care relateaz. Dia-

logul istoric despre viaa i activitatea

Fericitului han, episcopul Constantinei

polului, lucrare scris în perioada exilu-

lui su din 408 de la Syene, este un dia-

log fictiv între un episcop oriental i un

diacon roman. Teodor, care a avut loc la

scurt vreme dup trecerea la cele

venice a Sf. loan Hrisostom. Lucrarea

este o surs biografic de mare valoare

pentru perioada ultim a vieii Sf. loan.

Despre poporul Indiei i brahmani {De

genfibus Iruliae et Bragmuiubus), din

care doar prima parte îi aparine lui

Palladiu, dou fiind scrise de istoricul

Aman, iar ultima parte de un autor cre-

tin necunoscut. Lucrarea este important

pentru viziunea specific asupra Indiei la

acea vreme. Este relatat i întâlnirea

dintre Alexandru cel Mare i brahmani.

Migne, PG 34, 995-1260 (Istoria lausiacâ);

Idem. 47, 5-82 (Dialogul); CPG III, 6036-

6038; C. MQller, Pseudo-Callistlienes III, 7-

16; W.K. L. Clarke, The Lausiac History of

Palladim, SPCK, London i New York,

1918; Paladie, Istoria lausiacâ (Lavsaicon).

traducere, introducere i note de Dumitru

Stniloae, EIBMBOR, Bucureti, 1993; H.

Moore, The Dialogite of'Palladim concern-

ing the Life ofChrysostom, SPCK., New York

i London. 1921; J.D.M. Derret. De vita

Brahnumorum narratio..., Classica ct Me-

dievalii 21, 1960, p. 100-135; R. Rcitzen-

stein, Historia monachon/m und Historia

Lausiacâ* 1916; E. Venables, Palladim (7),

în Smith-Wace, IV, p. 173-176; Altaner-

Stuiber. 1980. p. 230-240. cu bibliografie; I.

G. Coman, Patrologie, 1956, p. 215-216;

Idem, III, p. 452-457; Quasten, Patrology,

III, p. 176-180, cu bibliografie; Cross,

Palladim. art. în ODCC, p. 1024; S.

Zincone, Palladius, în DECA, II, p. 1869-

1870, cu bibliografie; K. Pollmann, Palla-

dim von Helenapolis* m LACL, p. 472-473,

cu bibliografie.

Palladiu de Ratiaria

Palladiu de Ratiaria (sec. IV), episcop de

Ratiaria (346-381), orator i polemist

arian. S-a nscut undeva în Dacia Ri-

pensis, în prima parte a sec. IV, fiind de

origine dacoromân. Sub influena lui

Auxenfiu* de Durostor, îmbrieaz ari-

anismul i, mai apoi, pentru o scurt

perioad, este adeptul lui Fotie. Atestat

documentar ca episcop de Ratiaria în

Dacia Ripensis. A fost apropiat nu numai

al lui Auxeniu, ci i al lui Uifila* i Se-

cundianus*, formând un grup de teologi

foarte activi, chiar i la curtea imperial

de la Constantinopol. La Sinodul de la

Aquileia, din 381 , convocat de împratul

Grafian (367-383) i prezidat de Sf. Am-
brozie* este condamnat, alturi de Se-

cundiaiuis, ca arian. De la Palladiu ne-au

rmas câteva fragmente din cuvântrile

de aprare la sinodul de la Aquileia,

incluse în Gesta Concilii Aquilensis -

Contra Paliadium et Secundianum. Cea

mai important este Dissertatio contra

Ambrosium, în care descoperim o mare

putere de gândire i argumentare, ceea ce

l-a fcut pe patrologul român Pr. Prof.

I.G. Coman s-l numeasc: eretic

învat

Migne, PL 16, col. 955 A-979 A: Gesta

Concilii AquileJewis - Contra Paliadium et

Saecuniamm haereticos; F. Kauffmann,

Avs derSchule des Wulftlas s Gesta Aquileia,

p. 65-90; Dissertatio contra Amhrosium, ed.

F. K-aufTmann, op. cit., p. 79-80; C: Ambr,
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Apoi., în Scoiies ariennes sur le concile

d'Aquiltîc, R. Gryson, SCh 267, Paris, 1980;

M. Meslin
t Les Ariens d'Occident, Paris,

1967: I. G. Coman, Scriitori bisericeti din

epoca stt^romam, IBM BOR. Bucureeti,

1979, p. 215-216; M. Diaconescu, Istoria

literaturii dacoromâne, Ed. Alcor Edimpex,
Bucureeti, 1999. p. 668-670; M. Simonettu

Pailadius de Ratiaria, on DECA, II, p. 1870;

J. Ulrich, Pailadius von Rathiaria, on LACL,
p. 473-474, vezi ei bibliografia.

Pailadius Suedrorum

Pailadius Suedrorum sau de Suedris,

cetean de seam, probabil magistrat, în

Pamfilia. istoricul Palladiu* îl prezint

ca fiind plin de zel pentru credina cre-

tin, ducând o via sfânt. i-a vândut

proprietile pentru a ajuta pe cei sraci.

Este autorul unei scrisori adresate epis-

copului Epifanie din Cipru, cruia îi so-

licita îndrumri cu privire la problema

pnevmatologic care agita viaa comu-
nitii cretine din Suedris. Epifanie îi

rspunde în lucrarea sa Ancoratm, la

problemele pe care acesta Ie-a ridicat.

Migne, PG 43, 13-17; CPG 3744; K. Holl,

GCS 25, 3-5; J. Gammack, Pailadius (5). în

Smith-Wace, IV, p. 173; C. Riggi, Epifanio.

L'ancora delta fede. Roma, 1977, 35-37;

Idem, Pailadius de Suedris, în DECA, II, p.

1871; W.A. Lfihr, Pailadius von Suedri, in

LACL, p. 474.

Pamfil

Pamfil (240-309), ucenic al lui Origen*

i martir al Bisericii. S-a nscut Ja

Berytus în Fenicia i a fost educat în

oraul natal. Merge la Alexandria, unde

urmeaz cursurile colii catehetice sub

îndrumarea lui Pieriu* i ajunge unul din

marii admiratori ai Iui Origen. Revine în

patrie, stabilindu-se mai apoi la Cezareea

Palestinei, unde devine conductorul
colii în care a activat i Origen în ultimii

si ani de via. Printre ucenicii si s-a

numrat i Eusebiu* de Cezareea. Pamfil

a organizat biblioteca i atelierul de copi-

at, unde au fost produse lucrri deose-

bite, în aceast Bibliotec au studiat per-

sonaliti cretine ca: Fer. Ieronim*, Sf.

Grigorie* de Nazianz, Sofronie* sau Sf.

loan* Damasc hinul, etc. A fost hirotonit

episcop de ctre Agapios al Cezareci.

Este arestat de ctre Urbanus, guverna-

torul cetii, în anul 307, în timpul perse-

cuiei [ui Maxim inus Da ia» rmânând în

închisoare pân la 16 februarie 309 sau

310, când a suferit moarte martiric, prin

decapitare. în timpul ederii sale în

închisoare, Pamfil redacteaz o Apologie

pentru Origen în cinci cri. EI face acest

lucru cu ajutorul lui Eusebiu care va

completa Apologia cu înc o carte, a a-
sea, dup moartea lui Pamfil, cuprinzând

viaa acestuia. Din respect fa de Pamfil,

Eusebiu îi va lua numele de 'Eusebiu al

lui Pamfil \ Scopul acestei lucrri a fost

de a-l apra pe Origen împotriva acuzai-

ilor aduse de diveri gânditori la adresa

sistemului lui teologic, cum au fost

Petru* al Alexandriei i Metodiu* de

Olimp. Din cele cinci cri ale Apologiei

scrise de Pamfil a supravieuit doar pri-

ma, în traducerea lui Rufin* de Aquileia.

Lui Pamfil îi mai revine meritul de a fi

realizat numeroase copii ale Sf. Scripturi

fcute dup Hexapla lui Origen. Datorit

activitii sale i a lui Eusebiu, Septua-

ginta în versiunea lui Origen, a putut fi

citit în Bisericile din Palestina i rspân-

dit în alte pri ale lumii cretine.

Migne, PG 17, 521-616; Eusebiu, Ist. bis., 7,

32, 25; 6, 32, 3; Idem, Despre martirii

Palestinei, II, 2; Fotie, Bihliotheca, I 1 8; A. v.

Harnack, Geschichte der altchristlichen

Literatur, I, p. 543-550; E, Venables, Pam~
phiius, art, în Smith-Wace, IV, p, 1 78-179; G.
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Bardy, în DTC, XI, pt. a 2-a. 1932, coi. 1839-

1841; Bardenhewer, II, p. 287-292; Tixeront,

Patrologie, 1941, p. 130-131; Quasten,

Patrology, II, p. 144-146; 1. G. Coman, 11, p.

427-430: Cross, Pamphilus, în ODCC, p.

1026; P. Nautin, Origene, Paris, 1977, p. 99-

153; H. Crouzel, Pamphfle de Câsaree, în

DECA, II, p, 1873; W.A. Bienert, Die âlteste

Apologie fur Origenes?, Origeniana Quarta,

ed. L. Lies, 1, 1987, p. 123-127; G. R6we-

kamp, Pamphilius von Casarea, în LACL, p.

474, vezi i bibliografia .

Pamfil de Ierusalim

Pamfil de Ierusalim numit i Teologul.

Sub acest nume ne-au parvenit dou
scrieri: una cu caracter dogmatic i alta

haghiografic. Lucrarea dogmatic, Co-

pitutorum diversorum seu dubitatiomtm

solutio, trateaz probleme hristologice,

respingând totodat ideile lui Sever de

Antiohia, ale acephalilor i triteitilor

monofizii. Autorul a fcut uz de scrierile

lui Leoniu* de Bizan i de Confessio

rectae fîdei a împratului Justinian. Lu-

crarea haghiografic, Encomium S. So-

teridus, a fost scris cu ocazia srbtoririi

Sf. Soteridis, fecioar i martir roman,

venerat la Ierusalim în sec. VI.

A. Mai, Nova Patrum Bihliothecay II, Roma,

1844, p. 597-693; P. Franchi de
v
Cavalieri.

Hagiographica, ST. 19, Roma, 1908. p. 113-

120; CPG, III, 6920; Bardenhewer, V, p. 18 °i

urm.; M. Richard, Pamphile de Jerusaiem,

Musdon, 90, 1977, p. 277-280; L. Perrone,

La chiesa di Palestina, Brescia, 1980, p. 28-

38; A. de Nicola, Pamphile de Jerusalem, în

DECA, II, p- 1873-1874; G. ROwekamp,

Pamphilus von Jerusalem (Theologus), în

LACL, p. 474-475..

Pamfil

Pamfil, episcop de Amida. Diarbekir de

astzi, succesorul lui Asterie, în prima

parte a sec. V. De la el s-a pstrat un frag-

ment dintr-o scrisoare adresat Iui Ioan

de Antiohia în timpul sinodului de la

Efes, în care afirm c Hristos a ptimit,

nu în ceea ce a fost El înainte de întru-

pare, ci în ceea de a devenit dup întru-

pare.

Le Quien, Or Christ., II, 991; E. Venables,

Pamphilus (2), în Smith-Wace, IV, p. 1 80.

Panodor

Panodor, clugr egiptean i cronicar,

care i-a desfurat activitatea în timpul

domniei împratului Arcadie (395-408)

i a episcopului Teofil de Alexandria, al

22-lea episcop în acest scaun (m. 412).

Panodor ne este cunoscut doar din scrie-

rile lui George* Sincelul, care îl plaseaz

în compania unui alt clugr egiptean,

Anianus*, i el cronicar. George afirm

c lucrarea acestuia a fost mai concis i

în acord cu tradiia Sf. Apostoli i a P-

rinilor Bisericii. Din nefericire, Chrono-

graphia lui Panodor s-a pierdut. Se pare

c ea a fost menit s continue lucrrile

similare ale lui Sextus* Julius Africanul

i Eusebiu* de Cezareea. El a adoptat un

sistem cronologic bazat în întregime pe

tradiia biblic. Relatarea sa a început cu

crearea lumii, pe care o plaseaz cu 5493

de ani înaintea naterii Domnului nostru

lisus Hristos. în lucrarea sa, el a îmbinat

istoria profan cu cea sacr, introducând

în cronologia cretin, pe lâng Kavcbv

BacriX-Eioiv a lui Ptolemeu, cartea lui

Sothis, canonul Iui Manethon, lista

regilor thebani a lui Erathostene i

Apolodor. Gelzer crede c Panodor a fost

unul dintre acei neoplatonicieni de la

sfâritul sec. IV care s-au integrat în

Biseric i s-au strduit s includ în

tradiia cretin vechea cultur antic

fa de care ei aveau o cinstire deosebit.
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Georgios Synkellos, ed. A. Mosshammer,

Leipzig, 1984; CPG, III, 5535; G. Dindorf,

Georgius Syncel/us el Nicephonts Constanti-

nopolhartus (CSHB), I, Bonn, 1829, p. 61 3 '5

- 622
'5- 63-» - 663

; Van Der Haagen, De
Cyclo tnagno paschali seu de periodo

DXXXH annorum Pandori, monachi

Aegyptii, Dissertationes de cyclis paschali-

bus. Amsterdam, 1736, p. 93-106; G.

Salmon, Panodorus, în Smith-Wace, IV, p.

181; H. Gelzer, Sextus Iidius Africanus und

die Byzantinische Chronogrophiey 3 voi.,

Leipzig, 1880-1898 (voi. 2/1, p. 189-204);

Krumbacher, 340-342; A. Bauer, J. Strzy-

gowski, Eine a/exandrinische Weltchronik,

Wien, 1905, p. 83 i urm.; O. Seel, Pano-

dorus % în PWK, 18, 632-635; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 233-234; A. Labate.

Pmodore, în DECA, II, p. 1875-1876; K.

Fitschen, Panodorus* în LACL. p. 476.

Panten

Pante n (m. 200) a fost primul conductor

al colii catehetice din Alexandria, dup
informaia lui Eusebiu* de Cezareea, în

primul an al domniei lui Commodus

(179) i în vremea episcopului Iulian al

Alexandriei. A fost originar din Sicilia.

A studiat filosofia pgân, devenind

adept al fllosofiei stoice. Împrejurrile

convertirii sale la cretinism nu sunt cu-

noscute. In jurul anului 180 vine la Ale-

xandria, unde se impune prin cunotin-

ele sale deosebite i este numit la con-

ducerea colii catehetice de aici. Acti-

vitatea sa misionar l-a dus pân in India

(Arabia de Sud, I.G. Coman). Despre

acest lucru ne vorbete Origen*, care ne

mai informeaz c Evanghelia lui Hristos

a fost propovduit aici de Sf. Apostol

Bartolomeu i c Panten a descoperit aici

un exemplar al Evangheliei dup Matei

scris cu caractere ebraice pe care îl aduce

cu sine Ia Alexandria. Unul din cei mai

strlucii ucenici ai lui Panten a fost

Clement al Alexandriei.

De la Panten nu au rmas nici un fel de

opere scrise. Exist doar dou citate, la

Sf. Maxim* Mrturisitorul (Scholia irr S.

Greg. Naz.\ i altul în Eclogae, care îs

sunt atribuite. încercarea de a descifra

elemente din lucrrile lui Panten în opera

lui Clement nu a avut succes (Quasten).

H. I. Marrou este de prere c Panten ar

fi autorul Epistolei ctre Diognet. Despre

Panten se crede c, alturi de Clement, el

a susinut existena unei tradiii secrete,

idee caracteristic gnosticismului cretin.

prezent în Egipt în sec. II d. Hr.

Migne. PG 5, 1327-1332; Eusebiu. Ist. bis.,

5, 10, 1-4; leronim. De viris ilfustribus, 36;

M.J. Routh, Reliquae Sacrae, Oxonii, 1846,

p. 375-379; A. von Harnack. Geschichte der

ahchrisriischen Literatury I, p. 291-296; J.

Munck, Untersuchungen liber Ktemens von

Alexandria, Forschungen zur Kirchen- und

Geistesgeschichte, II, 1933, p. 151-204; H. I.

Marrou, Diognete, S. Ch., nr. 33, 1951, p.

266-268; John Gwynn, Pantaemts, art. în

Smith-Wace, IV, p. 181-184; Cross,

Pantaenus, ari. în ODCC, p. 1027; S. Lilla,

Clement of Alexandria, Oxford, 1971, p.

233-234; Bardenhewer, II, p. 37-40; Quasten,

Patro/ogy, II, p. 4-5; I.G. Coman, Patrologie.

1956, p. 93; Idem, II, p. 242-243; Cross,

Pantaenus, în ODCC, p. 1027; S. Lilla,

Pantene, în DECA, II. p. 1876-1877.

Pantoleon

Pantoleon, preot al mnstirii tcov

B\)£ccvtuov, probabil din Ierusalim, autor

al Homelia in exaltotionem cruci.

Despre el nu avem date precise, fiind

plasai între sec. V i XII. Descoperirea

unor manuscrise greceti din sec. XI care

cuprind i aceast omilie i a unui manu-

scris siriac din sec. VII-IX, îl plaseaz în

timp în sec. VII-VII1. Ce) puin aceasta

este i prerea lui Honigmann care sus-
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ine c mnstirea în care Pantoleon a

funcionat ca preot, este cea întemeiat

de Avraam la Ierusalim i deci, omilia ar

putea fi datat între anii 650-750. An-

tonii acestei omilii nu este deci una i
aceeai persoan cu Pantoleon sau Pan-

taleon. diacon i arhivar al marii biserici

din Constantinopol.

Migne, PG 98 1265-1269: CPG, UI, 7915-

7918; Homelîa in exaltationcm cruci^ BHG,

430; Baumstark, p. 264; E. Honigmann, La

date de l'hotnelie du pretre Pantoleon sur fa

fete de I'Exaltation de la Croix et Vorigine

des collections homiliaires, Bull. de l'Acad.

Royalede Belgique,36, 1950, p. 547-559; A.

Labate. Pantoleon, în DECA, II, p. 1878-

18-79,

PAPA BAR AGGAI (sec. IV), arhiepis-

cop de Seleucia-Ctesifon. Ajuns episcop

în capital, el încearc s se impun în

faa tuturor celorlali episcopi ca ef sau

cap al Bisericii cretine, cu titlul de ca-

tolicos. Acest lucru îi atrage dumnia
celorlali episcopi, care resping ideea de

a avea un conductor la Seleucia-Cte-

sifon. Ca urmare, episcopii îl aleg i îl hi-

rotonesc pe Simon bar Sabbae ca succe-

sor al su. Papa obine totui recunoa-

terea episcopilor orientali din imperiul

roman, care sugereaz câ ar fi spre binele

întregii Bisericii dac ar exista un catoli-

cos la Seleucia-Ctesifon. în consecin.

Papa preia funcia de catolicos, iar

Simon rmâne asistentul sau vicarul su.

De la Papa au rmas o serie de scrisori

adresate unor personaliti i episcopi ai

vremii. Interesant este mai ales scrisoarea

pe care el a adresat-o ucenicului su
Aggor, în care abordeaz problema ie-

rarhiei bisericeti pe care o consider ca

reflectare în oglind a ierarhiei cereti.

Autenticitatea acesteia este îns pus sub

semnul întrebrii. întrucât se pare c ar

aparine perioadei nestoriene.

O. Braun, Briejwechsel des Katolikos Papa

von Seleucia, Zeitschrift fl)r katolische

Theologie, 18, 1894, p. 163-182, 546-565;

Bardenhewer, IV, p. 340-341; Baumstark, p.

29-30; M. van Esbroeck, Papa bar Aggai, în

DECA, H/p. 1879.

Papias

Papias (c. 60-c. 130), episcop de

Hierapolis în Frigia, iar dup informaiile

Sf. Irineu*, ucenic,al Sf. Ioan i prieten al

Sf. Policarp*. Eusebiu* de Cezareea nu

are cuvinte de mare apreciere fa de

Papias: *a fost brbat cu inteligen pu-

in, dup cum reiese limpede din crile

sale\ spune el. Aceast apreciere este

motivat probabil de faptul c Papias a

fost adept al tradiiei hiliaste, pe care a

aprat-o, cu interpretri i surse nu bine

alese, ceea ce a dus la concluziac jude-

cata lui critic a fost relativ. Crile la

care Eusebiu face referire nu sunt altceva

decât Explicarea cuvintelor Domnului *

scris în jurul anului 130, în cinci cri, i
din care s-au pstrat doar fragmente. Cu
toate acestea, aceast scriere este deose-

bit de important. întrucât ea atest ca-

nonicitatea Evangheliei dup Marcu:

'Marcu a consemnat tot ceea ce i-a adus

aminte' sau 'Marcu nu a comis nici o

eroare'. 'EI î-a luat sarcina de a nu omi-

te ceva din ceea ce a auzit, sau s con-

semneze în scris vreo afirmaie fals'.

Tot el ne d informaia c Evanghelia

dup Matei a fost scris în ebraic, dar c
circulau i traduceri fcute 'dup puterea

fiecruia'. Modul în care folosete tex-

tele evanghelice îl prezint ca pe un prim

exeget scripturistic.

LIK 8, 34-36; RGG 5, 47-48; Funk, Patres

Apostolici, F, p. 346-375; K. Bihlmeyer, Die

Apostolischen Vater, TObingen, ed. 2-a,
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1956, p. 133-140; M. Bucellato, Papias di

Herapoli. Frammenii e lestimontam e net

testogreco (Studi Biblici III), Milano, 1936;

J. Godspeed (ed.), A History of Ear/y

Christian Literature, 1947, p. 161-163; J.

Donovan. The Log/a tn Ancient and Recent

Literatura Cambridge. 1924: G. Salmon,

Papias, art. în Smith-Wace, IV, p. 185-1 90; J.

Ktirzinger. Papias von Hierapolis und die

Evangelium des NT, Rcgensburg, 1983;

Bardenhewer, op, cit. t p. 445-454; Altaner-

Stuiber. 1980, p. 52-53; Quasten. Patrology,

I, p. 82-85, cu bibliografie; I.G. Coman,

Patrofogie (1956), p. 40-42; Idem, I, p. 160-

166; Papias, art. în ODCC, p. 1028; L.

Vanyâ, Papias de Hiirapolis, în DECA, II, p.

1899, vezi bibliografia; B.M. Metzger, The

Canon ofthe New Testament, Oxford, 1987;

A. Sand, Papias von Hierapolis. în LACL, p.

476-477.

Parmenianus

Parmenianus (sec. IV), succesorul lui Do-

nat* la scaunul episcopal din Cartagina.

Din informaiile lui Optatus*, care îl nu-

mete 'peregrinus', s-a dedus c el nu ar

fi fost originar din Africa, ci din Galia

sau Spania. îmbrieaz învturile do-

natiste* iar la anul 350 îi urmeaz lui Do-

nat în scaunul de episcop. Este alungat

din scaun în 358, îns revine în urma de-

cretului lui Iulian din 362. Dup reve-

nire, el scrie, în jurul anului 364, un tratat

în aprarea donatismului, intitulat Adver-

sus ecclesiam traditonmu care îns s-a

pierdut. In acest tratat, el justific legi-

timitatea Bisericii sale. vorbind despre

lipsa de demnitate de neiertat a catoli-

cilor. Lucrarea sa a fost compus în cinci

cri i trateaz despre botez, unitatea

Bisericii, lipsa de demnitate a catolicilor

considerai traditores* i instigatori ai

persecuiei declanate de Pavel i Maca-

rie. Lucrarea mai vorbete i despre refu-

zul tainelor catolice, 'untdelemnul celui

necredincios'. Parmenianus a fost influ-

enat, în redactarea acestui tratat, de De
unitate Ecctesiae catholicae aJ lui Ci-

prian*. Ei revendic pentru gruparea do-

natist o serie de realiti: cathedra, sim-

bolul autoritii i unitii episcopatului;

angelos, îngerul care plutea deasupra

apelor baptismale; cristelnia; sigilium

sau pecetea botezului i altarul, artând

prin aceasta importana deosebit pe care

donatitii o acordau liturghiei i simbo-

lismului botezului. Totodat, el respinge

cu trie dreptul împratului de a interveni

în afacerile Bisericii. Tratatul su pri-

mete o replic aspr din partea lui Op-

tatus* în lucrarea De schismate Dona-

tistariwi sau Adversus Parmenianum
Donatistam. Datorit concepiilor dona-

tiste deosebit de înguste i unilaterale,

Tihon*, adept al micrii, scrie o lucrare

critic la adresa donatismului din interio-

rul acestuia, dar fr a-l prsi. Parme-

nianus îl atac cu deosebit severitate pe

Tihon, acuzându-l c are tendina de a

împca Biserica cea adevrat a dona-

titilor cu cea corupt a catolicilor. Sino-

dul episcopilor donatiti de la Cartagina,

dup o deliberare de 75 de zile, a hotrât

ca 'trdtorii', adic cei care din varii

motive s-au lepdat de credin în timpul

persecuiilor, dac refuz s fie rebote-

zai, s fie totui admii Ia împrtanie.
Parmenianus se stinge din via i este

urmat în scaun de Primfan, în jurul anu-

lui 390. Lucrarea lui împotriva lui Tihon

ajunge în mâinile lui Augustin*, care, la

solicitarea prietenilor si, îi d o replic

aspr în Contra Epistolam Parmenianl.

Replica lui Augustin, structurata în trei

cri, are în vedere obieciile principale

aduse împotriva nedonatitilor de ctre

Parmenianus. In prima carte el abordeaz

problema ecclesiastic, inclusiv aspectul

civil al problemei, adic, relaia Biseric

i stat. El nu ezit s scoat în eviden
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abuzurile svârite de ctre donatiti

împotriva acelora care nu au fost de

aceeai prere cu ei. In cea de a doua

carte, el analizeaz argumentele scriptu-

ristice aduse de donatiti în favoarea po-

ziiei lor, dezvluind falsele concluzii ia

care au ajuns datorit interpretrii stricte

sau limitate a textelor invocate. Cartea a

treia abordeaz problema separrii pro-

priu-zise; când trebuie s fie pus în

practic separarea de marea mas a cre-

dincioilor i care sunt condiiile unei

astfel de separri. Totodat, el se declar

în favoarea unui proces îndelungat de

cutare a unor ci care s duc mai de-

grab la reconciliere, decât la separare.

Acest tratat al Fer. Augustin este de mare

actualitate, mai ales în zilele noastre,

când cretinii sunt mai înclinai s vad
greelile altora i s-i judece, decât s-i
vad propriile greeli i pcate.

Optat de Mileve, De schismate Dona-

(istarum. ed. C. Ziwsa, CSEL, 26; Augustin,

Contra Epistolam Parmeniani, ed.

Petschenig. CSEL 51; PAC, I, 816-821; T.

Sagi-Bunie, Conlroversia de Baptismate

inter Parmenianum et S. Optatum MiJevi-

tanum, Laurentianum 3, 1962, p. 167-209; E.

Dinkler, Purmemanus, în PWK 36, 3, 1949,

col. 1549-1553; W. H. C. Frend, Martyrdom

and Persecution in the Ear/y Church.

Oxford, 1965; Idem, The Dona/ist Church,

Oxford, 1952 ed. a 2-a 1971; H. W. Phillott.

Pormenianus. art. în Smith-Wace, IV, p. 192-

194; W.H.C. Frend, Parmenien, în DECA, II,

p. 19 1 7- 1 9 1 9; W. Geerl i ngs, Parmenianus, în

LACL, p. 477.

Partemie

Partemie, preot care a trit în sec. V sau

VI i despre care se crede c ar fi activat

în Africa, probabil la Cartagina. De la el

s-a pstrat un fragment dintr-o scrisoare

adresat comitelui vandal Sigistoeus

(Parthemii presbyteri rescriptum ad

Sigisteum; rescr.), scris într-un stil ela-

borat i pretenios. In concluzia fragmen-

tului se afl 12 hexametri i un distih

elegiac.

A. Refferscheid, Anecdota Casinesiana,

Breslau, 1871» 4; CPL 804-805; PLS 3, 448-

449; A. Riese (ed.), Antthologia Latina, 1/2,

Amsterdam 2
, 1964 i Leipzig2, 1906, nr.

763a; F. Scorza Barcellona, Parte/nins, în

DECA, II, p. 1919-1920; B. Windaw, Par-

themius, în LACL, p. 477, cu bibliografie.

Partenie

Partenie de Constantinopol, arhimandrit

i preot în Constantinopol, adept al lui

Nestorie*. De la el se pstreaz o scri-

soare, pstrat în latin, adresat mitro-

politului Alexandru de Hierapolis în Si-

ria {Epistola Parthemi presbyteri et

archimandriiae ad deo amicissimum

episcopum Alexandrum), ucenic i dis-

cipol credincios al lui Nestorie i, în con-

secin, adversar al lui Clement* de Ale-

xandria. Vorbind despre Nestorie, Parte-

nie îl numete: 'Acel preasfânt i de

Dumnezeu cinstit arhiepiscop al nostru i
martor al lui Hristos, Domnul Nestorie'

{Sanctissimo Mo et deo honorabili or-

chiepiscopo nostro et teste Chrisli Do-

mino Nestorio). în aceast scrisoare Par-

tenie face o mrturisire de credin ale

crei nuane nestoriene sunt clare: 'Deci

este în acord cu adevrul s mrturisim

pe Domnul nostru lisus Hristos Fiu al lui

Dumnezeu cel viu, Dumnezeu desvârit

i om desvârit i este adevrat s atri-

buim suferinele omenitii lui Hristos,

ca de altfel, minunile dumnezeirii, pro-

povduind un singur Hristos, un singur

Domn' {Veritas vero est confiteri Do-

mitmm nostrvm Iesam Christum, Filium

Dei vivi, Deum perfectum hominemque

perfectum; et damus passiones quidem

hwnanitati Christi, diviniti vero mira-
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cula, unum Christum, unum Domimtm
prediccmtes).

Migne, PG 84, 767-768; CPG III, 5780;
ACO I, 4, p. 175 i urm.; G.T. Stokes,
Parfhenius (3), în Smith-Wace, IV, p. 194;
Bardenhewer, IV, p. 212; A. De Nicola!
Partenius de Constantinople, în DECA, II, p.
1920; B. Windau. Parfhenius, în LACL. p.

477.

Pascentius

Pascentius, adept al arianismului i
comes la curtea imperial în sec. I V-V, în

jurul anului 406 îl invit pe Augustin* la

o discuie public în Cartagina în proble-

ma religiei. Dup încheierea discuiilor,

Pascentius se laud c ar fi câtigat dis-

puta cu Augustin. în replic, Augustin
scrie dou epistole (238 i 239), în care

îi prezint propria sa credin în cele trei

persoane ale Sf. Treimi, abordeaz mis-
terul treimic i explic termenul de ho-

moousios, cerându-i totodat lui Pascen-
tius s-i expun propriul su crez, fr a

deforma credina. Pascentius îi rspunde
lui Augustin cu asprime, ceea ce îl deter-

min pe acesta s rspund calomniilor

într-o nou epistol (241). Un document
apocrifa circulat apoi în Africa, redactat

în sec. V sau VI, intitulat: Altercatio cum
Pascentio Ariano.

CPL 703: Ep. ad Augustimtm, Migne, PL 33,

1051: CSEL 42, 559-560; CPL 366:
Altercatio cum Pascentio Ariano, Migne, PL
33, 1156-1162; H.W.Phillott. Pascentius

( I ),

în Smith-Wace. IV. p. 194-195; E. Romero
Pose, Pascentius, în DECA, II, p. 1920; B.
Windau, Pascentius, în LACL, p. 477-478.

Paschasinus de LHIybele

Paschasinus a fost episcop de Lillybele,

azi Marsala, în Sicilia. Datorit erudiiei

sale s-a bucurat de atenia papii Leon I

(440-461 ). In anul 444, acesta l-a consul-

tat în problema fixrii datei Patilor.

Paschasinus trece cu vederea tradiia Ro-
mei i sugereaz acestuia ca practic au-

tentic de fixare a Patilor, tradiia de la

Alexandria. Dup o perioad de apte
ani, papa îl consult din nou în aceeai
problem, rspunsul lui fiind acelai.

Paschasinus l-a reprezentat pe papa Leon
la sinodul ecumenic de la Calcedon.

Leon, Epistola 3. în Migne, PL 54, 606-610;
CPL 1656; T. Jalland, The Life and Times of
St. Leon the Great, London, 1 941; B. Studer,

Paschasinus de Lillvhee, în DECA, II, p.

1921.

Paschasius de Dumio

Paschasius de Dumio, clugr erudit de
la mnstirea Dumio (în Galicia, Por-

tugalia), ucenicul arhiepiscopului Mar-
tin* de Braga. Mnstirea Dumio a fost

întemeiat de Martin de Braga înainte de
a fi devenit arhiepiscop. Datorit faptului

c Martin a trit în Orientul cretin, unde
a cunoscut obiceiurile i rânduielile mo-
nahale, el a dorit ca aceast mnstire s
urmeze tradiia clugrilor rasriteni. De
aceea, în vederea conceperii rânduielilor

monahale pentru noul su loca monahal,
el îl însrcineaz pe Paschasius s tra-

duc din greac vieile Prinilor din

Deert. Traducerea acestuia se pstreaz,
i face parte din colecia Verba Senio-

rum, cu titlul Verba Seniomm, Geronti-

con sau Liber geronticon de ocio princi-

palibtts vitiis. Nu este cert dac Pascha-
sius a tradus i Viaa Sf Thaisa. Cât
privete tratatul De spiritusancto, acesta

îi aparine lui Faustus* de Riez.

Migne, PL 73, 1025-1066; Idem, 74, 3SI-

394; CPL, 1079 i urm.; M. Martinus,

Pascasio Dumiense traductor dos Padres do
deserto, în Broteria, 51, 1950, p. 295-304;
C.W. Barlow, Martin ofBraga Paschasius of
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Dumium, Washington, 1969, p. 1 13-171; J.G.

Freire, A versao latina por Pascasro de

Ditme dos Apophtegmata Patrum, 2 voi.,

Coirnbra, 1971; Quasten. Patrolug)', III, p.

187; L. Dattrino, Paschase de Dumio, în

DECA, II. p. 1920-1921; E. Reichcrl,

Paschasius von Dumio, în LACL, p. 478.

Vezi:MARTIN DE BRAGA.

Paschasius de Roma

Paschasius de Roma (m. 512/4), diacon

i mrturisitor din Roma, sprijinitor al

anti -papii Laureniu (498-505), opozan-

tul papei Symmachus (498-514). Gri-

gorie* cel Mare, papa Romei, are cuvinte

de înalt apreciere la adresa lui Pascha-

sius, considerându-l 'brbat de mare

sfinenie, dedicat faptelor de milostenie,

ajuttor al celor sraci, de sine uittor'

(Mirae simetitalis vir, eleemosinanmi

maxime operihus vacans, ctdior paupe-

rum et contemptor sui). Acelai Grigorie

este de prere c Paschasius l-a susinut

pe Laureniu nu din rutate, ci din pur
ignoran. Se tie c Paschasius a scris un

tratat despre Duhul Sfan în dou cri
(De Spirito Sancto libri II). De la el a

supravieuit i o scrisoare adresat abate-

lui Eugippius*. autorul vieii Sf. Severin,

care îi ceruse s-i revizuiasc lucrarea.

Migne, PL 62, 9-40; CPL 678 i 962; CSEL
9, 2, 1 i urm.; Fliche-Martin, IV. p. 341;

G.W. Danieli, Paschasius (3), în Smith-

Wace, IV, p. 196; L. Dattrino, Paschase de

Rome, în DECA, II, p. 1921; B. Windau.

Paschasius von Rom, în LACL, p. 478.

Paschasius Radbertus

Paschasius Radbertus (c. 790-867),

clugr i teolog benedictin. îmbrac
haina de clugr la mnstirea Corbie, în

timpul streiei lui Adalliard. Este ales

stare al acestui aezmânt monahal în

843/4. In aceast calitate, a participat la

sinodul local de la Paris din 847. Demi-

sioneaz din funcia de stare în 849. pen-

tru a se dedica cercetrii i scrisului. Din

lucrrile sale menionm: Viaa abatelui

Adalhard: Comentariu la Cartea Plân-

geri^ în care insist asupra sensului literal

al textului. Comentariu la Evanghelia

dup Matei, bazat în mare msur pe

autoriti exegetice anterioare lui. Este

cunoscut îns în istoria gândirii teologice

mai ales pentru tratatul su De Corpore

et Sanguine Domini, scris în 831 i re-

vizuit în 844, scris ca manual de instruire

a clugrilor saxoni. Lucrarea este con-

siderat ca fiind prima monografie doc-

trinar a Euharistiei. EI susine prezena

real a lui Hristos în Euharistie. Trupul

lui Hristos, pe care îl primim Ia împr-

tire, este trupul nscut din Mria, care

a ptimit pe cruce i a înviat i care se

multiplic, prin atotputernicia lui Dum-
nezeu, la fiecare prefacere. Dei m\ afir-

m explicit, desluim la el i doctrina

despre transsubstaniere. Prin împrti-
rea cu Trupul lui Hristos suntem încorpo-

rai în trupul mistic al lui Hristos care

este Biserica. Paschasius este considerat

autorul celei de a IX-a epistole pseudo-

ieronimian, Cogitis me, document im-

portant, care st Ia baza învturii pri-

vind ridicarea cu trupul Ia cer a Fecioarei

Mria, promovat în Biserica din Apus.

(Not: Biserica Ortodox susine c
Fecioara Mria a fost ridicat Ia cer cu

trupul de ctre Fiul ei. Domnul nostru

lisus Hristos, pe când cea apusean c ea

s-ar fi ridicat singur la cer, de unde i
funcia ei de co-mântuitoare.).

Migne, PL 120; L. Traube în MGH, Poeiae,

III. 1896, p. 38-53 i note p. 746 i urm.; E.

Duemmler, în ibidem, Epistolae, VI, 1925, p.

133-149; De Corpore et Sanguini Domini,

ed. de B. Paulus, OSB. CC, Continuatio

Mediaevalis, XVI, 1969; Viaa lui
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Paschasius, ed. de O. Holder-Egger, MGH,
Scriptores, XV, pt. I, 1887, p. 452-454; A.

Ripberger, Der Pseudo-rfieronymus-Brief IX

'Cogitis Me\ Ein erster marianischer Traktat

des Mittelalters von Paschasius Radbert,

Spicilegium Friburgense, IX, 1962; D. Steme,

A History of the Doctrine of the Holy

Eucharist, I, 1909, p. 216-222; J. Geiseî-

mann, Die Eucharistielehre der Vorscho-

fasfik, Forschungen zur christlichen Lite-

ratur- und Dogmengeschichte, XV, Hft. 3-4,

1926; H. Peltfer, în DTC, XIII, pt. 2, 1937,

col. 1628-1639; Cross, Paschasius Rad-

bertus, »., în ODCC, p. 1039.

Pastor

Pastor (sec. V), episcop antipriscilian de

Palencia. Genadie* menioneaz un Li-

bellus in modnm symboli. care îi apar-

ine. A decedat la Orleans fn 457, fiind

prizoniera! goilor. El este cel dintâi scri-

itor apusean care a folosit termenul de

Filioc/ue. Simbolul formulat de Pastor

pare a fi fost îndreptat împotriva pris-

cilienilor. Totodat, se crede c versiunea

rnai lung a simbolului formulat la sino-

dul din Toledo din 447, îl are ca autor pe

Pastor.

CPL, 559 (Libellus in modnm symboli)', G.

Morin, Pastor el Syagrius, denx âcrrvarns

perdus dv Ve siecle, în RBen. 10, 1893, p.

385-390; J.A. de Aldama, Ei simbolo

Toledano /. Su texto, so origen, su posicion

en ta historia de Jos simbolos, AG, 7, Roma.

1934, p. 29-37; E. Romero Pose, Pastor, în

DECA, II, p. 1925; E. Reichert, Pastor, în

LACL, p. 478.

Paterius

Paterius, ucenic i notar, prieten al lui

Grigorie* cel Mare. Este aceeai per-

soan cunoscut sub numele de Paterius

Secundicerius. A extras, pentru uz per-

sonal, toate citatele biblice din opera

magistrului su, împreun cu comentari-

ile acestuia, aranjându-le în ordinea în

care se afla în Sf. Scriptur. Lucrarea

este împrit în trei pri. Prima parte

conine textele din crile istorice i
comentariile gregoriene la Vechiul

Testament: Psalmii, Proverbe i Cântarea

Cântrilor; a doua, cele din înelepciunea

iui Solomon, Ecclesiast i Profei, iar a

treia, cele din Noul Testament. Aceast

lucrare este tiprit de obicei ca apendice

la operele lui Grigorie cel Mare.

Migne. PL 79, 683-916; CPL 1718; F.

Danieli Paterius. în Smith-Wace, IV, p. 198;

R. Etaix, Le Liber Testimoniorum de

Paterius, în RSR, 32, 1958, p. 66-78; E.

Romero Pose, Paterius, DECA. II, p. 1926;

B. Windau, Paterius, în LACL, p. 478-479.

Patrick sau Patricius

Patrick sau Patricius (prob. 390-460 sau

493), "Apostolul irlandezilor
1

, a fost

mult vreme subiect al unei acerbe con-

troverse. Au existat îndoieli cu privire Ia

existena sa, iar numele su a fost atribuit

la cel puin apte persoane diferite, în

timp ce autoritatea misiunii sale a consti-

tuit motiv de disput între cele dou ta-

bere pe care, pentru convenien, le nu-

mim catolic i protestant. Patrick a

avut cel puin patru nume: unul de botez:

Succat: unul ca prizonier: Cothraighe; al

treilea a fost Magonus sau Imigonus, pe

care l-a schimbat la botez cu cel de Pa-

trick sau Patricius, S-a nscut la Kil-

patrick, lâng Dumbarton în Scoia. Tatl

su, Calpornius, avea o proprietate în

apropierea satului Bannavem Tabumiae,

în prezent locul acestuia nefiind cunos-

cut, întrucât se pare c tatl su a fost i
diacon, putem s deducem c a fost cres-

cut în spiritul credinei cretine. La vârs-

ta de 16 ani, a fost luat prizonier în unul

din raidurile obinuite ale pirailor irlan-
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dezi. Rmâne prizonier timp de ase ani

în pdurile din districtul Tirawley din

Irlanda antic, în vecintatea localitii

Killala, la nord de comitatul Mayo.
Izbutete s fug din prizonierat, cu aju-

torul unor marinari care l-au transportat

în Britania. Potrivit tradiiei, în timpul

prizonieratului, el ajunge s-l cunoasc
mai îndeaproape pe Dumnezeu, de la

care a primit un mesaj privind fuga sa

spre libertate. Ajuns în Galia, studiaz

sub îndrumarea lui Germanus* de
Auxerre. care îl iniiaz în elementele

fundamentale ale credinei cretine i în

limba latin, pentru a putea citi Sf.

Scripturi. Este trimis apoi în Irlanda în

calitate de episcop, unde se dedic acti-

vitii de încretinare a irlandezilor. Se

pare c reedina sa a fost la Armagh.
Spre sfâritul vieii, Patrick scrie o auto-

biografie, intitu lat Confessiones, ca

rspuns la diversele atacuri îndreptate

împotriva lui. în Confessionesy Patrick

mrturisete c a fost chemat de ctre
Dumnezeu s evanghelizeze Irlanda. El

se deosebete de pelagienii britanici,

instruii i puternici, legai de romanitate,

dei romanii nu mai erau în Britania.

Totodat, el vorbete despre înclinaia sa

fa de viaa ascetic i despre virtuile

Romei cretine antice, care fuseser co-

rupte cu timpul, din pricina unor interese

politice i economice. Cu toate acestea,

el are aprecieri deosebite fa de rd-
cinile sale celtice romanizate i pstreaz
legturi cu Galia romanizat. Pe lâng
Confessiones, de la el a mai rmas o
Epistola ud milites Corotici, împotriva

regelui britanic, probabil, din sud-estul

Scoiei (Strathclyde). La acestea se adau-

g câteva lucrri de autenticitate incert:

Epistola aci episcopos in Campo (frag-

mente) i Dicta Patricii. Cât privete

actele primului Synodus episcopori/m, id

est Patricii, Auxitii et IserninL se crede

c ele au fost inspirate de Patrick. Data

morii sale este incert. Unii o plaseaz

în jurul anului 460, iar alii la 492. Exist
mai multe biografii ale lui Patrick, cea

mai veche datând din sec. VII. Multe

detalii privind viaa i activitatea sa se

afl în Cartea de la Armagh.

Migne, PL 53, 801-826; CPL 1099-1100,

1102-1104; NJ.D. White, în Proceedings of

the Royal Irish Academy, XXV, 1905, p.

201-326; S. Patrick, Confession et Lettre

Coroticus, în SCh. nr. 249, ed. i trad. de

R.P.C. Hanson i C. Blanc, Paris, 1978; L.

Bieler, Libri epistolarum Sandi Patricii

Episcopi,CM, II, 1950, p. 1-150; 12, 1951,

p. 81-214; M.J. Faris, The Bishops' Synod,

Liverpool, 1976; L. Bieler, Four Latin Lives

of St. Patrick, Script. lat. Hib., 8, Dublin,

1971; Idem, The Life and Legend of St.

Patrick, Dublin, 1949; R.P.C. Hanson, Saint

Patrick. His Origins and Career, Oxford,

1 968; G.T. Stokes, Patricius, în Smith-Wace,

IV, p. 200-207; Cross, Patrick, St., în ODCC,
p. 1043; E. Malaspina, Patrick, în DECA, II,

p. 1027-1028; C. Schmidt, Patricius, în

LACL, p. 479, cu bibliografie.

Patripassieni sau Monarh ioni

Patripassieni sau Monarhieni, membrii

unei micri sectare cunoscut în

Rsritul cretin sub denumirea de sa-

belieni. Termenul de patripassieni a fost

folosit de ctre Prinii latini, pe când cei

greci l-au preferat pe cel de sabefieni.

Scriitorii moderni îi descriu ca modaliti,

întrucât ei considerau c Fiul era doar un

mod de manifestare al Tatlui. Fonda-

torul sectei a fost Noet* de Smyrna, la

sfâritul sec. II. El a susinut c, întrucât

Dumnezeu e unu, Hristos, care este

Dumnezeu, se identific cu Tatl. Tatl

este cel care se arat ca Fiu. Tatl a fost

cel care S-a întrupat, a ptimit i S-a învi-

at pe Sine. Noet a fost condamnat de

preoii din Smyrna. Cu toate acestea,
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doctrina Iui a fost rspândit la Roma de
ctre Epigoniu*, iar Cleomene* i Sa-
belie* au dezvoltat-o. Doctrina patri-

passienilor din sec. III, despre care vor-

bete i Origen, este identic cu cea pro-

pus de Noet. Exist i alte versiuni ale

acestei învturi sectare. Astfel, o vari-

ant susine c în Hristos, natura divin
este reprezentat de Tatl, iar cea uman
de Fiul. Aceasta din urm este cea care a

suferit pe cruce. Vorbind despre aceast
erezie, Ipolit ne informeaz c ea pro-

punea c acelai Dumnezeu se manifest
ca Tat, iar apoi ca Fiu. Doctrina patri-

passaan a fost combtut de Tertullian*

i Ipolit*. în tratatul împotriva Iui

Praxeas 1, Tertullian insist asupra
nuanelor sabeliene pe care Praxeas le

promova i îl judec pentru monarh ianis-

mul i pentru opoziia sa fa de mon-
tanism, întrucât acesta îl convinsese pe
pap s condame pe Montanus. cDou
lucrri ale diavolului a svârit Praxeas
la Roma: ... pe Duhul Sfan L-a alungat,

iar pe Tatl L-a rstignit' {Duo negaia
diaboli Praxeas Romae procuravit:
Paracletumfugavit et Patrem crucrfixit).

Acest tratat al lui Tertullian este pus sub
semnul întrebrii de ctre unii cercet-
tori, în sensul c el ar fi prezentat greit
formulrile trinitare arhaice ale lui

Praxeas, pentru a-l face printele moda-
lismului i a-l discredita, în timp ce alii,

pornind de la ideea c Praxeas nu mai
este menionat de nici un alt document al

vremii, susin c ar fi vorba doar de o pore-

cl pe care el od Papii Calist (Praxeas =

bgciosul). Nuane patripassiene se

regsesc i la priscilianitii din Spania.

Tertullian, Treatise against Praxeas, ed.
trad. în englez de E. Evans, SPCK, 1949; A.
Hilgenfeld, D/e Ketzergeschichte des
Urchristentums, Leipzig, 1884, p. 615-626;

G.T. Stokes, Patripassians, în Smith-Wace,
IV, p. 207; J.N.D. Kelly, Early Christian

Doctrines, London, 1958; M. Slusser, The
Scope of Patripassianism, SP, 17, Oxford,
1982, p. 169-175; G. Bardy, DTC, 10, pt.2,

col. 2196-220; M. Simonetti, Patripassiens,

înDECA, II, p. 1928-1929.

Patrologîe

Termen care desemneaz acea disciplin

a teologiei cretine care cerceteaz sis-

tematic viaa, operele i învtura Sfin-

ilor Prini i a Scriitorilor bisericeti

din primele opt veacuri dup Hristos.

Cuvântul 'Patrologie' a fost folosit pen-

tru prima dat de ctre teologul luteran

Jean Gerhard, în studiul su, publicat

postum, intitulat; Patrologia sive de
primitive ecclesiae christianae doctorum
vita ac lucubrationibus opusctdum, lena,

1653. Deci, prin Patrologie se înelege
studiul istoric i literar al vieilor i
operelor scriitorilor vechi ai Bisericii, fie

c ne referim la cei care au pstrat înv-
tura autentic a Bisericii sau la hete-

rodoci. Este vorba de studiul critic al

formei i fondului scrierilor clasice cre-
tine, a cror varietate i diversitate se

dezvluie într-o gam deosebit de mare.
Mai târziu, denumirea de Patrologie a

fost înlocuit cu o nou sintagm: Istoria

literaturii cretine (Harnack) sau Istoria

literaturii bisericeti (Bardenhewer).
Termenul Patristic, întrebuinat i ca
sinonim pentru Patrofogie, a fost folosit

la început ca adjectiv, în cercurile cato-

lice i luterane, pentru a defini un anume
gen de teologie: theologia biblica, pa-
tristica, scolastica, symbolica, speculati-

va. Patristica definete, mai degrab, în

limbajul de specialitate, studiul ideilor i
al doctrinelor, mai mult decât aspectul

filologic i literar al scrierilor Prinilor
i Scriitorilor bisericeti. îndeobte, Pa-

trologia cuprinde operele Prinilor Bise-

ricii i ale Scriitorilor bisericeti din pri-
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mele opt veacuri. In Rsrit, perioada de

încheiere a Patrologiei este fixat la

epoca Sf. loan* Damaschinul, iar în

Apus merge pân la Grigorie* cel Mare

sau Isidor* de Sevilla. Uneori, în perioa-

da Patrologiei, este inclus i Beda* Ve-

nerabilul. Studiul Patrologiei este strâns

legat de cel al Istoriei Bisericii cretine i

al istoriei doctrinei cretine, deoarece

literatura pe care o cuprinde are legturi

directe cu evenimentele i ideile derulate

în intervalul de timp pe care îl cuprinde.

Operele Prinilor i Scriitorilor biseri-

ceti însumeaz rezultatul muncii i str-

daniilor lor de aprare a Evangheliei îm-

potriva ereziilor i a oricror interpretri

eronate. De aceea, ele conin comentarii

extinse la Sf. Scriptur, explicri ale sim-

bolurilor de credin, expuneri doctrinare,

abordri ale vieii liturgice i sacramentale,

predici i omilii, tratate istorice etc.

Patrologia este împrit în trei mari

perioade: a. Perioada întâi sau a începu-

turilor de la sfâritul sec. I i pân la

începutul sec. IV, ilustrat de persona-

liti ca: Origen*, Tertullian*, Ciprian*,

Irineu* de Lugdunum. Un punct de

rscruce îl reprezint înfiinarea colii

catehetice din Alexandria, b. Perioada a

doua sau a înfloririi, numit i epoca de

aur sau clasic a literaturii patristice, care

cuprinde intervalul între 313, când Bise-

rica cretin a primit libertatea de a

exista, i pân la anul 430, data morii

Fer. Augustin* sau 451, sinodul de la

Calcedon, ilustrat de mari teologi ca Sf.

Vasile* cel Mare, Sf. Grigorie* de Na-

zianz, Sf. Grigorie* de Nyssa, Sf. Am-
brozie*, Sf. Chirii* al Ierusalimului,

llarie*. Fer. Ieronim*, Fer. Augustin etc.

c. Perioada a treia sau decadent, de la

461 i pân la 749, data morii Sf. Ioan

Damaschinul în Rsrit, sau 636, data

morii Sf. Isidor de Sevilla pentru Apus.

în aceast perioad, întâlnim nume de

mari teologi ca Sofronie*, Leoniu* de

Bizan, Sf. Maxim* Mrturisitorul i Sf.

Ioan Damaschin, inclusiv, împratu l-teo-

log Justinian i teologul-filosof Boeiu*.

Unul dintre primele documente care

conin elemente fundamentale privind

istoria literar patristic este Istoria bi-

sericeasc a lui Eusebiu al Cezareei.

Considerat, printe al istoriei bisericeti

cretine, Eusebiu furnizeaz date i
informaii preioase inestimabile pentru

literatura i gândirea cretin pân la el.

Preluând o serie de informaii i date de

la Eusebiu* de Cezareea, Fer. Ieronim re-

dacteaz o istorie a literaturii vechi bise-

riceti, intitulat De viris illustribus, care

începe cu Simon Petru* i sfârete cu

Sofronie*. Lucrarea a fost scris ca re-

plic la acuza pgânilor cum c Biserica

cretin nu ar avea oameni învai. Ope-

ra lui Ieronim a fost continuat de Ghe-

nadie* de Marsilia, lucrarea lui purtând

acelai nume: De viris illusirihus. In sec.

VII, Isidor de Sevilla i apoi Ildefons* de

Toledo, continu tradiia de prezentare a

oamenilor ilutri. Ei îns îi restrâng ex-

punerile în special la scriitorii spanioli.

De altfel, Isidor este considerat interne-

ietorul istoriei literaturii spaniole. In

tradiia greac, patriarhul Fotie (m. 891),

cu lucrarea sa Myriobiblion sau Biblio-

theca, este considerat reprezentantul cla-

sic al istoriei Patrologiei, La acest nume,

îl adugm i pe cel al lui Suidas cu

Lexiconul su. în apus, istoria literaturii

cretine este preluat, dup o mare între-

rupere, de Sigebert de Gembloux din

Belgia (m. 1112), care pstreaz tradiia

de prezentare a oamenilor ilutri, lucra-

rea sa purtând acelai nume; De viris

iUustribus, ca ale predecesorilor si din

Apus. Alturi de el, îl menionm pe

Anonimul din Melk (Anonymus Melli-

censis), pe Honorius Augustoduniensis,

cu lucrarea: De lummaribus Ecclesiae.
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In sec. XV, loan Trithemius public lu-

crarea De scriptoribus ecciesiasticis. în

tradiia patristic de limb siriac, se
cuvine s-] menionm pe Abhd-isho bar
Berika, care concepe un Catalog al scri-

itorilor sirieni în sec. XIV. începând cu
sec. XVI, asistm la dezvoltarea studiu-
lui sistematic al literaturii cretine prin
publicarea de colecii ale scrierilor auto-
rilor cretini, activitate care culmineaz
cu editarea i tiprirea monumentalei
colecii alctuit de abatele J. P. Migne,
intitulat: Pairologiae cursus compietus,
împrit în dou serii: Series graeca, în

161 volume, text grecesc cu traducere
latin, cuprinzând perioada de la Prinii
Apostolici i pân la Sinodul de la

Florena (1438-1439) i Series latina, în

221 de volume, de la Tertullian i pân la

papa Inoceniu III (m. 1216). Pe lâng
aceast serie de texte. Academiile ger-
mane public trei colecii de înalt inut
tiinific: Corpus Scriptorum Ecclesias-
ticorum Lathwrum; Auctores antiqui-

ssimi; Die Griechischen Christlichen

Schrifisteller der ersten (drei) Jahrhun-
derte. La acestea se adaug Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Ronuviorum
Teubnericma; Loeb Classical Library;
Sources Chretiennes: Corpus Christia-
norum - Series Latina* Biblioteca Prin-
ilor Greci, editat de Apostolike Dia-
konia a Bisericii Greciei, iar pentru lite-

ratura oriental: Bibliotheca Orientalis,

sub îndrumarea lui J.S. Assemani; Cor-
pus Christianorum Orientalium; Patro-
logia Syriaca; Patrologia Orientalii,

Paralel, au fost intensificate cercetrile
individuale: J.H. Newman în Anglia, în-

fiinarea de catedre pentru studiul patris-

tic la Louvain, Tiibingen, Berlin, Miin-
chen etc. Studiul Patrologiei este promo-
vat i la Facultatea de Teologie Orto-
dox, unde au activat mari patrologi, ca
Pr. Prof. I.G. Coman, Pr. Prof. Dumitru

Fecioru .a. In prezent, Patrologia este
predat la aceast facultate de Diac.
Conf. Dr. loan Caraza, iar la Facultatea
de Teologie Ortodox din Sibiu de Arhid.
Prof. Dr. Constantin Voicu, decan a) Fa-
cultii de Teologie Ortodox din cadrul
Universitii din Oradea. Nu de mic im-
portan sunt apoi coleciile care conin
traduceri de texte în diverse limbi: ger-
man, francez, englez, italian etc. în

limba român, traducerile din operele
Sfinilor Prini au început din sec. XVII.
Aceast activitate s-a intensificat în a
doua jumtate a sec. XX, când, prin grija

eruditului Patriarh Justin al Bisericii

Ortodoxe Române, a fost iniiat colecia
intitulat: Prini i Scriitori Bisericeti,

cu scopul de a publica operele majore ale

Prinilor i Scriitorilor Bisericeti. Pân
în prezent au aprut aproximativ 40 de
volume. Colecia a început cu publicarea
Scrierilor Prinilor Apostolici, Apolo-
gei de limb greac, Apologei de limb
latin i a continuat cu opere ale unor
autori individuali: Clement de Alexan-
dria, Origen, Eusebiu de Cezareea, Au-
gustin. Chirii al Alexandriei, Macarie
Egipteanul, loan Cassian, Cassiodor,
loan Gur de Aur, Metodiu de Olimp,
Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa,
Boeiu i Salvianus, Maxim Mrturisi-
torul etc.

Bibliografie selectiv: J. Nirschl, Lehrbuch
der Patrotogie itnd Pairistik, 3 voi., Mainz,
1881-1885; A. Harnack, Geschichte der
attchristlichen Literatvr bis auf Eusebius, 3
voi., Leipzig, 1 893-1 904;O. Bardenhewer,
Geschichte der altkirchlichen Literator, 5
voi., Freiburg im Breisgau, 1913-1932;' F.

Cayre, Precis de Patrotogie, 2 voi.. Paris,

1927-1930; B. Altaner, Patrotogie, ed. 2-a,

Freiburg im Breisgau, 1950; EJ. Goodspeed'
A History ofthe Early Christian Literature,

Chicago, 1942; l.G. Coman, Patrotogie]
Bucureti, 1956; Idem, Patrologie, 3 voi..

Bucureti, 1984-1988. Lucrarea a fost con-
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ceput în 5 volume, decesul autorului cur-

mând apariia lor. J. Quasten, Patrology* 4

voi., Christian Classics, Al len, Texas, retip.

în 1998 cu versiunile francez i italian; A.

Baumstark, Die christlichen Literaturen des

Orients, 2 voi., Leipzig, 1911: I. O. de

Urbina, Patrologia Syriaca, Roma, 1965; J.

Guidi, Storîa della letteratura etiopica.

Roma, 1932; J. Karst. Lilterature georgienne

chretienne. Paris, 1934; J. Karst, Geschichte

der armenischen Literatul Leipzig, 1930; G.

Graf, Geschichte der christlichen arahischen

Literatul 2 voi.. Roma, 1944 i 1947; J.

Tixeront, Histoire des dogmes, ed. 11-a, 3.

voi.. Paris, 1930; BJ. Otten, A Manual ofthe

History ofDogmas, 2 voi., London, 1917; D.

Balanos, Eiaaywyrt eig ttjv iaropiav tSv

Soyfiâro>K Atena, 1919; J. Tumel, Histoire

des dogrnes, 6 voi., Paris, 193 l-l 936. Fiecare

din lucrrile menionate conine trimiteri bi-

bliografice, deosebit de complexe i utile. A se

vedea urmtoarele enciclopedii i dicionare:

ERE, EC, DTC, LTHK, DAL, DAp, ODCC,
PWK., RACh> RGG. DECA, LACL etc.

Patrophilos de Scythopolis

Patrophilos de Scythopolis, adept i
susintor înfocat al lui Arie*, unul dintre

cei mai neobosii dumani ai lui Atana-

sie*, care îl numete 7cvevf4.at6|^axoq.

Teolog deosebit de abil i cunosctor al

Sf. Scripturi. îl instruiete în studiul bi-

blic pe Eusebiu* de Emessa. Când Arie

este alungat din Alexandria i se refu-

giaz în Palestina, Patrophilos scrie în

favoarea acestuia. Organizeaz împreun

cu Paul in* de Tyr i Eusebiu* de Ceza-

reea, sinodul din 323, care îi permite lui

Arie s organizeze diverse întruniri. La

Niceea, în 325, face parte din tabra

celor 17 episcopi care îl susin pe Arie. în

330 particip la sinodul de la Antiohia,

care hotrte depunerea lui Eustatie, i

la cel din Tyr în 335, fiind activ în con-

damnarea lui Atanasie. Este unul dintre

puinii episcopi din Rsrit care particip

la sinodul de la Milano, în 355, i susine

trimiterea în exil al lui Eusebiu* de Ver-

celli, devenind chiar 'temnicerul' acestu-

ia, întrucât Eusebiu a fost exilat la

Scythopolis. La sinodul de la Seleucia

din 359 se înscrie în tabra acacienilor,

negând divinitatea Duhului Sfan întru-

cât majoritatea membrilor sinodului de la

Seleucia era împotriva acacienilor, el nu

particip la celelalte sesiuni i revine

acas. A decedat în anul 360, deoarece

mormântul su a fost profanat în 361, în

perioada scurtei reveniri la pgânism în

vremea împratului Iulian Apostatul.

E. Venables, Patrophilius (I), în Smith-

Wace, IV, p. 217; Simonetti, p. 595; Idem,

Patrophilos de Scythopolis, în DECA, II, p.

1936.

Paulin de Aquileia

Paulin de Aquileia (750-802), patriarh i

teolog al Bisericii cretine din Apus. S-a

nscut la Friuli, Italia, în jurul anului

750. Datorit culturii sale deosebite,

Carol cel Mare îl cheam i îl numete

instructor la coala de la curtea sa. In

timpul activitii sale la aceast coal, el

leag o trainic prietenie cu Alcuin*.

Datorit integritii sale morale, în 787,

Carol cel Mare îl numete patriarh de

Aquileia. în aceast calitate, el particip

intens la dezbaterile teologice ale vremii,

cauzate de micarea eretic adopianist,

luând totodat poziie ferm împotriva

introducerii clauzei Filioque în crez.

Astfel, el particip la sinodul de la Aix-la-

Chapelle în 789, Ia cel din 792 de Ia

Regensburg, care condamn adopianis-

mul lui Felix* de Urgell i la cel de la

Frankfurtdin 794, pentru care redacteaz

Libellus Sacrosyllabus, o condamnare a

adopianismului. A convocat i prezidat

sinodul local de la Cividale din 796/7,
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care se pronun împotriva adoptrii lui

Filioque i a ereziei adopianiste. El

susine, cu aceast ocazie, c cea mai
bun metod de combatere a adopianis-

mului este crezul constantinopolitan i a

cerut insistent ca acest simbol de credin
s fie memorat de ctre toi preoii. La
solicitarea Iui Carol cel Mare, el scrie un
tratat împotriva lui Felix de Urgell:

Contra Felicem Urgellitanum libri tres.

Ultima sa participare sinodal a fost cea

din 801 la sinodul de la Aix-la-Chapelle,

când obine garania alegerilor episco-

pale libere. De la el a rmas o serie de
scrieri: Liber exhortationis; un comen-
tariu la Epistola ctre evrei: Paulinus

Magister m tres epistulas Paulus ad
hebraeos (înc în manuscris), precum i
imne, poeme i scrisori. Datorit operei

sale teologice i a activitii de convertire

a avarilor, Paulinus este numit lux Auso-
niae pairiae.

Migne, PL 99, 1-684; MGPoetae I; 123-148;

MGEp. 4, 516-527; C. Giannoni, Paulinus II

Palharch von Aqvileia\ Viena, 1896; G.

Ellero, S. Paol'mo d'Aquil, Cividale, 1901 ; J.

Reviron, DTC, 12, pt. 1, col. 62-67; J.M.

O'Donnell, Paulinus ofAquileia, CE, 1 1, p. 28.

C. Schenkel, Poetae christ. minores. I, în

CSEL, 16, Viena, 1888, p. 499-510; între

operele lui Marius Victor: Migne, PL 61,

969-972; Bardenhewer, IV, p. 636-637; M.
Skeb, OSB, Paulinus von Biterrae, în LACL,
p. 479, cu bibliografie.

Paulin de Bordeaux

Paul in de Bordeaux, contemporan cu
Faust* de Riez, probabil aceiai persoan
creia Ghenadie* îi atribuie lucrri de-

spre pocin, despre începutul Postului

Mare, despre Pati, despre ascultare i
catehumeni. De la el s-a pstrat un frag-

ment din De Poenitentia, adeseori atri-

buit lui Faust de Riez. Este posibil ca

una din cele patru epistole ale lui Faust,

Ep. 4, s-i aparin. Nu este cert dac este

sau nu, autorul tratatului: Tractalus duo
initio quadragesimae.

Migne, PL 58, 875-876 (= Migne. PL 103,

699-702); CPL 981-982; A. M*i
%
Spicilegium

romanum, IV, Roma, 1840, p. 309-313; B.

Poschmann, Die ahendlândische Kirchen-

busse im Ausgang des christlichen Altertums,

MUnchen, 1928, p. 128-129; S. Zincone,

Paulin de Bordeaux, în DECA, II, p. 1954;

M. Skeb, OSB, Paulinus von Bordeaux, în

LACL, p. 479.

Paulin de Biterrae

Paulin de Biterrae, episcop de Biterrae

(în prezent Beziers), în prima jumtate a

sec. V. li este atribuit un poem, Epi-

grammata, în hexametri (De perversis

supe aetatis moribus). într-o conversaie,

stareul Thesbon, un clugr al crui nu-

me nu este dat i un vizitator, Salmon, un
cleric tânr, deplâng pustiirea pmântului
prin mulimea frdelegilor, pustiire care

o întrece pe cea a vandalilor. Poemul
poate fi considerat ca satir la adresa mo-
ravurilor vremii.

Paulin de Milano

Paulin de Milano, biograful lui Ambro-
zie* de Milano. S-a nscut în jurul anului

370 la Florena. în anul 395 îl gsim în

slujba lui Ambrozie, în calitate de nota-

rius. Dup moartea lui Ambrozie, r-
mâne o vreme la Milano. Este trimis de
Simplicianus* în Africa pentru a admi-
nistra proprietile pe care biserica

milanez le avea acolo, Este posibil ca în

timpul ederii sale în Africa i la îndem-
nul Iui Augustin*, s fi scris viaa lui

Ambrozie (VitaS. Ambrosii). Lucrarea în
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sine nu este decât o prezentare cronolo-

gic a vieii marelui ierarh milanez. A
participat la sinodul din 412 de la

Cartagina împotriva lui Coelestius*. Lui

Paulin îi mai este atribuit i lucrarea:

Libellus adversus Caelestium Zosimo

episcopo datits, în care reitereaz con-

damnarea lui Pelagiu* i Coelestius. A
decedat în anul 428/9. Despre el s-a cre-

zut c a fost autorul lucrrii De Benedic-

tionibus Patriarcharum* dar care, se pa-

re, îi aparine unui alt Paulin de Aquileia.

Migne, PL 14, 28-50 (Vita Ambrosii);

Migne, PL 20, 711-716 (Lib. adv. Cael.); O.

GUnther, în CSEL 35, pt. I, p. 108-111; CPL

169; M. Pellegrino, Paolino di Milano. Vita

di S, Atnbrogio, Roma, 1961; E. Lamirande,

Paulin de Milan et la <Vita Ambrosii>,

Paris, 1983; H.W Phillott, Paulinus (7). în

Smith-Wace. IV, p. 233-234; M.G. Mara,

Paulin. în DECA, II, p. 1953-1954; B.

Dîimler, Paulinus von Mailand, în LACL, p.

479-480, cu bibliografie.

Paulin de Nola

Paulin de Nola (353/4-431), pe numele

su, Meropius Pontius Anicius Paulinus,

episcop de Nola, s-a nscut într-o familie

nobil din Bordeaux (Burdigala). A
primit o educaie aleas, fiind elevul lui

Ausoniu*. Dup o scurt carier public,

Paulin se cstorete i se retrage împre-

un cu soia sa la una din proprietile

familiei sale. în anul 390, primete bo-

tezul i împarte celor nevoiai o parte din

bunurile sale. Pleac la Barcelona, unde

este hirotonit preot în anul 394, iar de

acolo merge Ia Nola, în Campania, unde

se stabilete, împreun cu soia sa, în

apropierea mormântului Sf. Felix, du-

când o via de srcie i nevoine, fr
îns a rupe legturile de prietenie cu

diverse mari personaliti cretine, cum

au fost Ambrozie*, Augustin*. Ieronim*.

Niceta* de Remesiana .a. Dup moar-

tea episcopului de Nola în anul 409,

Paulin este ales succesor la tronul epis-

copal, dedicându-se slujirii turmei ce i-a

fost încredinat. Se stinge din via în

jurul anului 431.

Motenirea literar a lui Paulin cuprinde

o bogat coresponden i o colecie de

poeme. Corespondena include o serie de

scrisori trimise unor prieteni i unor mari

personaliti ale vremii sale: Augustin,

Sulpicius Sever, Ieronim etc. Din acestea

mai exist doar 50 de scrisori. Datorit

frumuseii stilului i bogiei coninutu-

lui lor, corespondena lui Paulin a fost

comparat de Ieronim cu cea a lui Ci-

cero. Opera poetic cuprinde 33 de poe-

me, dintre care doar 29 sunt autentice;

poemul IV este al lui Paulin* de Pella,

poemul V al lui Ausoniu, poemul

XXXII, intitulat Carmen ultimum. care

aparine, se pare, lui lovius, cel cruia îi

este adresat poemul Carmen XXII i
scrisoarea 16, i Obifas Baebiani sau

Carmen XXXIII, al crui autor nu a fost

identificat. Ca poet, Paulin este inferior

lui Prudentius* în sensul originalitii,

bogiei i coloritului verbal. Cu toate

acestea, el este superior acestuia prin

bunul gust tactul, msura i simplitatea

exprimrii. Paulin e un clasic, deoarece

versul su este uor, armonios, natural i
limpede (Tixeront). Poemele sale abor-

deaz teme de inspiraie biblic. Poemul

dedicat Sf. Ioan Boteztorul (6), se

inspir din textul evanghelic, încercând o

reconstituire a episoadelor importante

din viaa acestuia, cu mici digresiuni

moralizatoare. Un numr mare de poeme

este dedicat Sf. Felix, 14 la numr, în

timp ce altele sunt ocazionate de diverse

legturi sau întâlniri prieteneti, cum este

cazul poemului 17 adresat lui Niceta* de

Remesiana, scris în vers saphic i care

inaugureaz propempticonui cretin, cul-
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tivat anterior de diveri poei pgâni
(Luciliu, Properiu, Tibul, Horaiu etc).

Diverse poeme (7, 8, 9) sunt versificri

ale unor psalmi (1,2, 136). Poemele lui

Paulin sunt izvorâte din experiena de zi

cu zi, din evaluarea unor dimensiuni

spirituale sau din vieile sfinilor, din

legturile sale de prietenie. Exist un ele-

ment de sinceritate iubitoare, de druire
i exaltare spiritual care ptrunde opera

sa, dându-i coeren i luciditate.

Migne, PL 61; G. Haitei, CSEL voi. 29-30,

I894;P.G. Walsh, Letters and Poems, 3 voi.

London, Westminster, 1966, 1967, 1975; M.
Philipp, Zur Sprache des Paulinus von Nola,

Erlangen, 1904; F. Lagrange, Histoire de
Saint Paulin de Nola, 2 voL, Paris, 1877,

1882; P. Fabre, Essai sur la chronologie de
l'oeuvre de St. Paulin de Nole, Paris, 1948;

idem, St. Paulin de Nole et l'amitie chreti-

enne. Paris, 1949; J. T. Lienhard, Paulinus of
Nola and Early Western Monasticism. With a
Study ofthe Chronology ofHis Works and an
Annotated Bibliography, Bonn, 1977; K.

Kohlwas, Christliche Dichtung imd stilislis-

che Fornt bei Paulinus von Nola, Bonn,
1979; A. Esposito, Studio su PEpistolarh di

S. Paolino Vescovo di Nola, Napoli- Roma,
1971; J. R. Wache!, Classicaf and Biblica/

Elements in Selected Poems of Paulinus of
Nola. Diss. Univ. of !owa, 1978; H.W.
PhiJlott, Paulinus of Nola, art. în Smith-

Wace, IV. p. 234-245; Cross, Paulinus, art. în

ODCC, p. 1054; Tixeront, Patroiogie, p.

331-334; Bardenhewer, III, p. 569-582;

Cayrt, I, 538-540; I.G. Coman, Patroiogie,

1956. p. 267-270; Altaner-Stuiber, 1980, p.

409 i urm.; Quasten, Patrology, IV, p. 296-

307 cu bibliografie; S. Constanza, Paulin de

Nota, în DECA, FI, p. 1954-1956, cu biblio-

grafie: M. Skeb, Paulinus von Nola, în

LACL. p. 480-482, cu bibliografie.

Paulin de Pella

Paulin de Pella (376-c. 459) s-a nscut la

Pella, în Macedonia, tatl su fiind vida"

rius al acelei dioceze imperiale. Din
Pella, familia sa pleac la Cartagina,

unde tatl su fusese numit proconsul.

Dup o edere de 18 luni la Cartagina,

familia sa prsete Cartagina i se în-

dreapt spre Burdigala (Bordeaux), inu-

tul natal al prinilor si. Paulin îi va
face studiile aici. Datorit sntii u-
brede, este silit s-i întrerup studiile. în

plus, fiind vorbitor de greac, întâmpin
greuti în studiul limbii latine. S-a cs-
torit la vârsta de 20 de ani. Dei era nepo-

tul poetului galo-roman Ausoniu*, Pau-

linus va avea de suferit din partea n>
mano-galilor, din pricina unor legturi de
suprafa pe care le-a avut cu goii. Ca
urmare este silit s se retrag la Bazas
(Vasates), unde familia sa avea diverse

proprieti. Pierzând proprietile, merge
la Marsillia, unde petrece ultimele de-

cenii de via. Se pare c înainte de a

deceda a revenit în oraul su adoptiv. De
la el ne-a rmas un poem autobiografic,

intitulat: Eitcharisticos Deo sub epheme-
ridis meae textu, în care el mulumete
lui Dumnezeu pentru grija pe care a avut-o

fa de el i pentru toate binecuvântrile

revrsate asupra lui, în timpul vieii sale

destul de zbuciumate. Este vorba de un
poem scris de un vorbitor de limb grea-

c, fapt pentru care nivelul ei artistic i
elegana limbii nu sunt dintre cele mai

alese. Cu toate acestea, poemul are o
importan deosebit, mai ales pentru

informaiile istorice pe care le cuprinde

i care ne dau o imagine asupra situaiei

din Galia în timpul invaziilor gotice.

Migne, PLS 3, 1115-1128; W. Brandes, în

CSEL 16, 1888, p. 291-314; P. H. Evelyn

White, Ausonitts with an English Tran~

station, II (LCL), London, 1921, ed. a 2-a

1967, p. 304-335; I. Rocafort, De Paulini

Pellaei vita et carmine, Bordeaux, 1890; L.

Devogel, fctude sur la latiniie et du style de
Paulin de Pella, Bruxelles, 1898; N.K.
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Chadwick, Poetry and Letters in Earfy

Christian GauL London, 1955; C. Johnston,

Paulinus o/Pella History-Today 25, 1 975, p.

761-769; J. Vogt, Der Lebensbericht des

Paulinus von Pella, în Festsch. Vittinghoff,

Cologne, 1980, p. 527-572: P. Tordeur,

Concordance de Paulin de Pe/la, Bruxelles,

1964; H. A. Wilson, Paulinus (12), art. în

Smith-Wace, IV, p. 246; Tixeront, Patro-

logie, p. 456-457; Cayri. 1, p. 538, II, p. 209;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 412; Quasten,

Patrolog)', IV, p. 330-331; A. di Berardino,

Paulin de Pella, în DECA, II, p. 1956-1957;

B. Dumler, Paulinus von Pelia, în LACL, p.

483, cu bibliografie.

Paulin de Perigueux

Paulin de Perigueux (sec. V), probabil

episcop de Perigueux (Petricordia) i

autor al unui poem vast, conceput în ase

cri, în care prezint viaa Sf. Martin:

De vita sandi Martini episcopi libri VI i

Dialogurile în proz ale lui Sulpicius*

Severus i informaiile referitoare la mi-

nunile svârite de Sf Martin, care i-au

fost furnizate de ctre Perpetuus, episcop

de Tours (458-488), la a crui solicitare

el a scris poemul su. Lucrarea a fost

încheiat în jurul anului 470. La câiva

ani, el scrie tot în versuri, despre vinde-

carea miraculoas a nepotului i a soiei

sale {De visiiatione nepotidi sui) i o

inscripie pentru biserica Sf. Martin {De

orantibus). Nu avem detalii prea multe

despre viaa acestui poet, întrucât el a

fost adeseori confundat cu omonimul su

de Nola.

CPL 1474-1477; Migne, PL 61, 1009-1076;

M. Petsching, CSEL 16, pt. I, 1888, p, I-

190; J. Drevon, De vita et scriptis, Agen,

1889; A. Huber, Die poeiische Bearbeitung

der Vita £ Martini des Sulpicius Severus

durch Paufins von Perigueux, Kempten,

1901: A.H. Chase, The Metrical Lives ofSt,

Martin of Tours by Paulinus and Fortunatus

and the Late Prose Life by Sulpicius Severus,

Harvard Studies of Classical Philology, 43,

1932, p. 51-76; F. Châtillon, Paulin de Peri-

gueux, aueur de la Vita Martini ei Sidoine

Apollinairer
panegyriste des emperors, în

RMAL, 23, 1976, p. 5-12; Tixeront, Patro-

logie, p. 457; Cayre, II, p. 209; Bardenhewer,

IV, p. 650 i urm.; S. Constanza, Paulin de

Perigueux, în DECA, II, 1957; M. Skeb,

OSB, Paulinus von Pârigueux, în LACL, p.

483, cu bibliografie.

Paulin de Tyr

Paulin de Tyr (sec.IV), primul episcop al

Tyrului i Antiohiei. S-a nscut la An-

tiohia, unde zidete, în calitate de epi-

scop, o frumoas catedral, dup cum ne

informeaz prietenul su Eusebiu* de

Cezareea. Philostorgiu* susine c el a

deinut demnitatea de episcop pentru o

perioad scurt, aproximativ 6 luni înain-

te de a deceda. A fost simpatizant al lui

Arie* a crui învtur a aprobat. Este

destinatarul unei scrisori doctrinare tri-

mis de Eusebiu* deNicomedia. In tim-

pul sinodului de Ia Niceea, constrâns

fiind de împratul Constantin, isclete

condamnarea arianismului, dar la scurt

vreme se angajeaz în activiti antini-

ceene. De la el s-a pstrat un fragment

din Epistola ad Alexandru/n Alexan-

drinum.

CPG 2, 2065; H.G. Opitz, Athanasius Werke,

3, pt.l, Berlin, 1934, p. 17 i urm.; E.

Venables, Paulinus (3), în Smith-Wace, IV, p.

231-232; M. Simonetti, La crisi ariana.

Roma, 1975, p. 31-35; Idem, Paulin de Tyr,

în DECA, II, p- 1958; M. Skeb OSB,

Paulinus von Tyrus, în LACL, p. 484.

Paulin de Treves

Paulin de Trdves, episcop de Treves,

unul din marii susintori ai Ortodoxiei
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în Galia împotriva arianismului. Datorit

atitudinii sale ferme, este exilat de ctre
împratul Constantius, prezent i el la

sinodul proarian de la Arles din 353.

fiind trimis în Frigia, unde se credec ar

fi suferit moarte martiric. Din cele câte-

va referiri întâlnite în scrierile lui

Atanasie se crede c el ar fi scris câteva

tratate împotriva arienilor, dar care s-au

pierdut.

Boli.. Acta SS. Aug. VI. 669 i urm.;

Fragmentum în Migne, PL, 10. 562, 588.

631; Mansi, III, 179 i urm., 231; S.A.

Bennett, Paulinus (4), în Smith-Wace, IV, p.

232; Cross, Paulinus, St., în ODCC, p. 1054;

M. Simonetti, Paulin de Treves, în DECA, II,

p. 1957.

Pavel, Sfântul

Pavel, Sf., (m. aprox. 65 d. Hr.), 'Apos-

tolul neamuriIor\ S-a nscut într-o fami-

lie de evrei descendent din tribul lui

Beniamin. în Tarsul Ciliciei, probabil în

primii ani ai erei cretine, primind nu-

mele de Sau!. A fost crescut i educat în

tradiia fariseic, se pare, la Ierusalim,

desvârindu-i educaia sub îndrumarea

vestitului rabin Gmliei (Faptele Apos-
tolilor 26, 5), care îl iniiaz în bogata

tradiie a interpretrilor legale {halakah)

i în literatura folcloric iudaic (hag-

gadah). Aparinând diasporei evreieti,

Pavel cunotea i vorbea limba greac i
era familiarizat cu cultura i civilizaia

elenist. In plus, el deinea i cetenia
roman. Dei cstoria era una din obli-

gaiile unui fariseu. Saul nu se cs-
torete. Dup încretinarea sa, el va con-

sidera celibatul ca o logodn mistic cu

Hristos i Biserica Sa. întrucât fiecare

rabi trebuia s aib o meserie, el înva s
eas pânz pentru corturi.

In zelul su fa de religia prinilor si,

Saul devine unul din cei mai aprigi per-

secutori ai cretinilor, vzând în credina

cretin un duman de moarte aJ tradiiei

legal iste iudaice. Este martor ocular al

martirizrii Sf. tefan, pzind hainele

celor care îl loveau cu pietre. înlocuirea

vechiului legmânt iudaic cu unul nou, i

se prea lui Saul o adevrat blasfemie.

Faptele Apostolilor relateaz despre per-

secuia pe care el însui o conducea

împotriva cretinilor (8, 3). în drum spre

Damasc, unde se îndrepta pentru a-i ares-

ta pe cretinii de acolo i a-i aduce Ia

Ierusalim spre a 11 judecai, Saul triete
momentul de rscruce care îi va schimba

definitiv viaa. Mântuitorul lisus Hristos

i se arat, învluit de o lumin strluci-

toare, atrgându-i atenia c cei persecu-

tai nu sunt doar cretinii, ci El însui. în

aceast identificare a lui Hristos cu cei

care cred în EI rezid temeiul învturii
patiline despre Biseric, îneleas ca

Trup mistic al lui Hristos. Evenimentul,

relatat de trei ori în Faptele Apostolilor

(9, 1-19; 22, 5-16 i 26, 12-18), îl trans-

forma pe Saul dintr-un înflcrat prigo-

nitor al cretinilor, în cel mai mare pro-

povduitor al Evangheliei lui Hristos.

Hristos l-a tcut s îneleag c El este

Fiul lui Dumnezeu, Cruia trebuie s se

plece tot genunchiul celor cereti i al

celor pmânteti, i s devin Apostolul

Celui pe care pân atunci L-a urât i L-a

prigonit cu furie, cel care a ostenit mai

mult pentru Domnul. Orbirea care l-a lo-

vit a durat câteva zile. Saul este botezat

apoi de ctre Anania, dup care se re-

trage în Arabia unde rmâne un rstimp
de trei ani pentru a se pregti prin rug-
ciune i meditaie pentru noua sa che-

mare, dobândind 'cunoaterea tainei lui

Hristos* (Efeseni 3,4). Revine la Da-

masc, unde propovdu ieste *c lisus este

Fiul lui Dumnezeu' (Fapte 9, 20). Evreii

de aici comploteaz împotriva Iui. El

scap, prsind cetatea în tain, mergând
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la Ierusalim, unde predic Evanghelia

neevreilor. Un nou complot îl oblig s
prseasc i Cetatea Sfânt. Se refu-

giaz i de aici, îndreptându-se spre

Cezareea, Siria i în cele din urm spre

Cilicia. Dup câiva ani, este chemat de

Barnabas pentru a ajuta la lucrarea de

convertire din Antiohia (Fapte 1 1, 25 i
urm.). In jurul anului 44 cei doi apostoli

se îndreapt spre Ierusalim pentru a

aduce ajutoare comunitii cretine

(Fapte II, 27-30). Dup revenirea de la

Ierusalim Ia Antiohia, Barnaba i Saul,

împreun cu loan Marcu, nepotul lui

Barnaba, primesc din partea comunitii

antiohiene sarcina se a predica Evan-

ghelia dincolo de graniele Siriei. Astfel

începe prima cltorie misionar a lui

Pavel (47-49 d. Hr.). Cei trei se îndreap-

t spre Cipru, locul de natere a lui

Barnaba- Saul, care îi ia numele greco-

roman de Pavel în cinstea proconsulului

Sergius Paulus, care s-a încretinat, sau

mai exact, pentru a arta, prin noul su
nume, c apostolatul su se îndrepta cu

precdere ctre neamuri (Galateni 2, 7-9;

Romani 15, 16), Totodat, conducerea

activitii misionare trece de la Barnaba

la Pavel, deoarece în Fapte sunt menio-

nai Pavel i Barnaba i nu Barnaba i
Saul. Din Cipru, cei trei trec în Asia

Mic, la Perga, unde loan Marcu îi p-
rsete. Pavel i Barnaba predica Evan-

ghelia în provincia Galatia, inclusiv în

cetile principale de aici: Antiohia din

Pisida, Iconium, Lystra i Derbe. In pofi-

da ostilitii comunitilor evreieti, cei

doi întemeiaz comuniti cretine i
numesc prezbiteri, dup care se întorc la

Antiohia. unde prezint un bilan al aces-

tei prime misiuni.

Rspândirea rapid a cretinismului

printre neamuri, a ridicat o mare pro-

blem pentru Biseric. Cretinii venii

dintre iudei, cer ca cei care au devenit

cretini dintre neamuri s se circumcid

i s observe Legea mozaic. Pavel a v-
zut primejdia unei astfel de practici.

Dac aceast micare ar fi prevalat, atunci

Biserica cretin ar fi devenit o simpl

sect iudaic, lucru inacceptabil pentru

neevrei, sau aceasta s-ar fi scindat în

dou grupri. In plus, el a sesizat c, prin

atitudinea lor, iudaizanii respingeau

însi temelia Bisericii cretine, i anu-

me, c omul era mântuit prin credina în

lisus Hristos i nu prin faptele Legii

(Galateni 6, 2). Pavel i Barnaba, însoii

de ali membri ai comunitii din

Antiohia, merg Ia Ierusalim pentru a se

consulta cu ceilali apostoli. înainte de a

merge la Ierusalim, Pavel scrie Epistola

sa ctre Galateni. Adunarea apostolilor a

hotrât, într-un gând, s nu fie impus

neamurilor un
b

altjug\ recomandându-le

doar abinerea de la 'întinrile idolilor i
de la desfrâu i de (animale) sugrumate i
de sânge' (Fapte 15, 20, 29). Dup ter-

minarea sinodului de la Ierusalim, Pavel

i Barnabas revin la Antiohia.

Separând u-se de Barnaba, Pavel pornete

în cea de a doua cltorie misionar,

însoit de Silas (50-52 d, Hr.). Pavel

viziteaz comunitile din Galatia, iar la

Lystra îl ia pe Timotei ca însoitor. în-

demnat de Duhul Sfânt Pavel trece din-

colo de Misia, coboar la Troa, de unde

trece cu corabia în Macedonia, poposind

la Filipi. Cea dintâi persoan care a pri-

mit cretinismul aici a fost Lidia, vânz-

toare de porfir, care a devenit gazda lui

Pavel i a însoitorilor si. De la Filipi se

îndreapt spre Tesalonic, trecând prin

Amfipoli i Apolonia, apoi la Bereea, iar

de aici la Atena. In ateptarea lui Timotei

i Sîlas, Pavel apr credina monoteist

în faa filosofilor stoici i epicurieni în

Areopag. Rezultatele confruntrii nu au

fost cele ateptate, mai ales pentru c
acetia nu au putut accepta credina în
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înviere. In consecin, Pavel ia hotrârea

ca de acum s nu mai depind de argu-

mentele raiunii, ci de Hristos i de pu-

terea Sa. De la Atena, se îndreapt spre

Corint unde întemeiaz o putemic co-

munitate cretin. La scurt vreme dup
sosirea lui la Corint. Pavel scrie cele

dou Epistole ctre Tesaloniceni. Aici

rmâne aproape un an i jumtate, dup
care revine Ia Antiohia.

Dup o edere relativ scurt la Antiohia,

Pavel pornete în cea de a treia cltorie
misionar (53-58 d.Hr.). El reviziteaz

Bisericile întemeiate de el din Galatia i
Frîgia. La Efes, de unde scrie prima

Epistol ctre Corinteni, rmâne trei ani,

învând fa coala iui Tiranus. în urma
revoltei argintarilor efeseni, este obligat

s prseasc Efesul. De la Efes, se în-

dreapt spre Smyrna, Pergam, Troa, de
unde trece cu corabia m Macedonia. în

drum spre Corint, el adreseaz corinte-

nilor cea de a doua epistol a sa. în tim-

pul ederii la Corint, a scris Epistola

ctre Romani, pentru a-i pregti vizita la

Roma, pe care o avea deja în plan. îm-

preun cu o serie de reprezentani ai

Bisericilor din Asia i Grecia pornete
spre Ierusalim pentru a aduce ajutoare

Bisericii Mame din Cetatea Sfânt.
Ajuns la Milet, Pavel îi ia rmas bun de

la conductorii Bisericii, care l-au primit

cu deosebit cldur, i prezice întem-

niarea sa (Fapte 20, 22 i urm.).

La Ierusalim a fost primit cu ostilitate,

fiind acuzat de înclcarea Legii i, în

consecin, btut. Este scpat din mâinile

mulimii înfuriate de ctre soldaii ro-

mani. Aflându-se de un complot împotri-

va lui, Pavel este transferat Ia Cezareea,

unde a fost inut în închisoare de guver-

natorul Marcus Antonius Felix. La moar-

tea acestuia, noul guvernator, Porcius

Festus, cedeaz în faa cererilor insis-

tente ale sanhedrinului, care dorea s*l

judece la Ierusalim, ceea ce pentru Pavel

însemna o cert condamnare la moarte.

Contient de acest lucru, Pavel îi exer-

cit dreptul de cetean roman i ape-

leaz la judecata Cezarului. în drum spre

Roma, corabia în care cltorea naufra-

giaz Ia Malta. Din Malta, trece cu o
corabie alexandrin la Siracuza i de

acolo se îndreapt spre Roma prin Re-

giuni i Puteoli. Se pare c în rstimpul

petrecut aici, Pavel scrie aa-numitele

'Epistole ale captivitii': Filipeni, Colo-

seni, Filimon i Efeseni. Dup doi ani de

edere la Roma, perioad în care a putut

propovdui 'fr nici o piedic', Pavel

este eliberat. Se crede c acum scrie

Epistola ctre Evrei. Informaiile legate

de evenimentele care au urmat. Ie avem
din Epistolele pastorale i din Tradiie.

Clement Romanul afirm c Pavef a

mers pân Ia "limitele Apusului', ftcând

referire la meniunea Iui Pavel din Epis-

tola ctre Romani în care îi exprim
intenia de a merge în Spania. Epistolele

pastorale aparin ultimei sale perioade

misionare, dup întoarcerea din Spania,

când face o vizit în Creta, unde îl aaz
episcop pe Tît i apoi la Efes, în Mace-
donia i Grecia, dup care urmeaz ulti-

ma sa întemniare la Roma (66-67).

Potrivit tradiiei, Pavel a fost martirizat

Ia Roma, în timpul persecuiei lui Nero.

Tertullian* adaug i modul în care a fost

martirizat, adic, prin decapitare. Faptele

apocrife legate de numele lui Pavel

menioneaz locul martiriului, pe malul

stâng al Tibrului, la aproximativ cinci

kilometri departe de Roma, la Ad Aquas
Salvias. Trupul su a fost înmormântat în

cimitirul de pe Via Ostiensis, unde se

ridic acum biserica S. Paolo fuori Ie

Mura, construit de împratul Constantin

i restaurat de mai multe ori, ultima dat
în sec. XIX.

659



PAVEL. SFANUL

Pavel rmâne una din cele mai de seam
i mai puternice personaliti din istoria

Bisericii cretine. Atât viaa sa, profund

marcat de artarea nemijlocit a Mân-

tuitorului pe drumul Damascului, cât i
activitatea i învtura propovduit de

el, dezvluie absoluta sa druire i cre-

dincioie nestrmutat fa de Hristos i
Biserica Sa. în Epistolele sale, scrise

pentru a da rspuns unor cerine ime-

diate, desluim elementele principale ale

teologiei cretine, în centrul creia se

afl Hristos cosmic. Gândirea sa teolo-

gic izvorte din experien, din trire,

mai mult decât dintr-un discurs raional.,

deoarece Pavel ni se descoper ca tritor

mistic care a izbutit s ptrund realitatea

tainic a tuturor lucrurilor în Hristos.

Cci Hristos nu este doar Mesia, Cel în

care s-au împlinit profeiile i fg-
duinele Vechiului Testament, ci Fiul lui

Dumnezeu, Cel preexistent i venic,

prin care au fost create toate lucrurile i
care, dup ce a suferit umiline i
moartea pe cruce, a fost ridicat de-a

dreapta lui Dumnezeu, fiind preaslvitde

întreaga fptur. De aceea. El este Capul

noii umaniti mântuite, noul 'Israel al

lui Dumnezeu', în care evreul i barbarul

devin una (Efeseni 2, 14-19), adic,

Biserica, care este în acelai timp Trupul

Lui Mistic. în adevratul cretin, Hristos

este cel care triete (Galateni 2, 20),

transformându-l întru asemnare cu El

înc în aceast via, îns în mod deplin

la înviere. Viaa nou în Hristos nu mai

este 'potrivit trupului', care în viziunea

lui Pavel este starea de pcat, ci 'potrivit

spiritului' i începe de Ia botez. Prin

Botez, credinciosul devine prta morii

i învierii lui Hristos (Romani 6, 3-6),

primind putere de la Duhul Sfânt (Ga-

lateni 5, 16), s împlineasc cerinele

morale ale noii viei. Comuniunea Du-

hului Sfan îi unete pe toi în legtura

iubirii (Coloseni 3, 14). Aceast comuni-

une este meninut i exprimat prin

Euharistie. Jertfa cretin, 'comuniunea

cu Trupul lui Hristos' (I Corinteni 10,

16), fiind împlinit pe deplin la sfâritul

veacurilor, când Domnul va reveni în

slav, slav în care vor fi prtai viii i

morii (1 Tesaloniceni 4, 13-17). Atunci

totul va fi învluit în iubire, profeiile se

vor fi încheiat, limbile vor înceta, iar noi

nu vom cunoate ca prin ghicituri, ci fa
ctre fa (I Corinteni 13).

Gândirea Sf. Apostol Pavel a ptruns i
nuanat întreaga teologie cretin. Din

nefericire, adeseori, gândirea sa a fost

elaborat parial i trunchiat, fr o vi-

ziune de ansamblu. Aa se face c Fer.

Augustin* va elabora teologia harului, a

predestinaiei i a liberului arbitru por-

nind de la anumite elemente prezente în

epistolele pauline, dându-le accente apo-

logetice, care le deprteaz de esena

teologiei pauline. La fel se va întâmpla i

cu doctrina justificrii prin credin,

rupt din contextul general paul inie, care

va deveni temeiul lutheranismului, iar

predestinaionismul, al calvinismului. In

sec. XVIII i XIX, teologia paulin va fi

pus în balan cu cea petrin, cu nuane

care o îndeprteaz de interpretrile cla-

sice date de Sfinii Prini.

Pavel a scris Epistolele sale cu un scop

determinat, i anume, de a rspunde pro-

blemelor cu care se confruntau Biserica

i persoanele crora le erau adresate, ur-

mrind întrirea dreptei credine, pe de o

parte, i aprarea ei fa de ereziile, care

începuser s-i fac apariia, pe de alt

parte. Cele 14 Epistole incluse in

canonul Noului Testament sunt, în ordine

cronologic, urmtoarele: Epistola întâi

ctre Tesaloniceni (Corint, în anul 52);

Epistola a doua ctre Tesaloniceni

(Corint, 52); Epistola ctre Galateni

(Efes, 54); Epistola întâi ctre Corinteni
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(Efes, 56); Epistola a doua ctre Co-
rinteni (Macedonia, 57): Epistola ctre
Romani (Corint, 58); Epistola ctre
Efeseni (Roma, 62-63); Epistola ctre
Filipeni (Roma, 62-63); Epistola ctre
Coloseni (Roma, 62-63); Epistola ctre
Filimon (Roma, 62-63); Epistola ctre
Evrei (Roma, 63); Epistola întâi clre
Timotei (Macedonia, 63); Epistola ctre
Tit (Macedonia, 65); Epistola a doua
ctre Timotei (Roma, 66), considerat ca

fiind 'testamentul spiritual' al Sf.

Apostol Pavel.

Sf. Apostol Pavel rmâne, fr egal, între

cei care i-au asumat sarcina de a

propovdui învtura cretin. El a fost

cel care a propovduit irumperea lui

Hristos în viaa omului, prin care acesta

este transformat în fptur nou: 'Prin

urmare, dac este cineva în Hristos, el e

fptur nou; cele vechi au trecut, iat c
toate au devenit noi' (II Corinteni 5, 1 7).

Pavel însui este exemplul acestei reîn-

noiri: 'Fii urmtorii mei, aa cum eu

sunt al lui Hristos' (I Corinteni II, 1).

W.J. Conybeare i J.S. Howson, The Life and
Epistles of St. Paul, 2 voi., 1851; A.

Deissmann, Paulus, 1911 i ed. 2-a 1925,

trad. în engl. 1926; A.H. McNeile, St Paul.

His Life. Letters and Christian Doctrine,

1920; T.R. Glover, Paul of Tarsus, 1925;

H.A.A. Kennedy, Si Paul and the Mystery-

Religions, 1913; W.H.P Hatch. The Paulme
Idea ofFaith and its Reiation io Jewish and
Hellenistic Religion, Cambridge, Mass.,

1

9

1 7; W. L. Knox, St Paul and the Church of
Jerusalem, 1925; Idem, St. Paul and the

Church of the Gentiles, 1939; Mitropolitul

Nicolae Blan, Pavel, Apostolul hd Iisus

Hristos. Tablou biografic dup Konrad
Kirsch, Sibiu, 1931; G. Ogg, TheChronology

of the Life of Paul, 1966; G. Bornkamm.
Paulus, Stuttgart, 1969; W.D. Davies, Paul

and the Rabinic Judaism, 1955; F.F. Bruce,

Paul, 1978; H.J. Schoeps, Paulus. Die
Theoiogie des Apostels im Lichte der jiidis-

chen Retigionsgeschichte, Tubingen. 1959:

G. Machen, The Origin of PauTs Religion,

1947: J.M. Murphy-O'Connor, Paul and
Qumran, 1968; E. Pagels, The Gnostic Paul.

1 975; W. Schmithals, Paul and the Gnostics,

1973; A. Schweitzer, The Mysticism of Paul

the Apost/e, 1 93 1 ; Nicolae M ladin. Asceza i
Mistica PauHn, Ed. Deisis, 1966 (leza de

doctorat în teologie a regretatului Mitropolit

Nicolae Mladin susinut Ia Facultatea de

Teologie din Bucureti, 1946); Grigorie T.

Marcu, Antropologia Paulinâ, Sibiu, 1941:

Comentarii: J.A. Cramer, Catenae Grecorum
Patrum in Novum Testamentum, Oxford,

1844 (pentru fragmente pauline tom. IV-

VII); C.H. Turner, Greek Patristik Commen-
taries on the Paulme Epistles, în Dictionary

of the Bible, ed. J. Hastings, New York,

1906, p. 485-531 i voi. suplimentar, Edin-

burgh, 1947; A. Souter, The Earliest Latin

Commentaries on the Epistles of St. Paul,

Oxford, 1927; K. H. Schelkle, Paulus Lehrer

der Vtiter, Diisseldorf, J959; Cele patru-

sprezece epistole pauline comentate i stu-

diate de luliu Olariu, Caransebe, 1910 i
1913; V. Gheorghiu, Epistola ctre Romani,

Cernui, 1938; Gh. Munteanu, Epistola

ctre Gatateni, Cluj, 1940; Haralambie

Rovena, Epistola ctre Efeseni, Bucureti/

1929; Idem, Epistola întâi ctre Tesalo-

niceni. Bucureti, 1938; 1. Beldie, Epistola

ctre Tit, Sibiu, 1947; Nicolae Colan, Sfântul

Apostol Pavel, ctre Filimon. Cretinismuli
sclavia. Sibiu, 1 925 ; A. Schweitzer,

Geschichte der paulinischen Forschung von

der Reformation auf die Gegenwart, 1911;

trad. în engl. Paul and his Interpreters, 1912;

H. J. Fredde, Em neuer Paulus Text and
Kommentar, I-II, Freiburg, 1973-1974;

Cross, Paul. St. t în ODCC, p.1046-1049;

E.E. Ellis, Pavel, în Dicionar biblic. So-

cietatea Misionar Român, Oradea, 1995, p.

975-988: V. Loi, E. Dassman, M.G.Mara, D.

Mazzoleni. Paul, în DECA, II, p. 1937-1944;

E. Dassmann, Paulus in fruhchristlicher

Frommigkeit undKunsf, Opladen. 1982; J.M.

Huskinson. Concordia Apostolorum. Chris-
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tian Propaganda at Rome in Fourth and

Fifth Centuries. A Siudy in Early Christian

Iconography and Iconoiogy, London 1982;

Protos Lector Dr\ Justinian Cârstoiu,

Desvârirea cretin in epistolele Sfântului

Apostol Pavel, tez de doctorat, Editura

Bucura Mond, Bucureti, 1996, cu bogat

bibliografie româneasc.

Pavel, Apocalipsa lui

Apocalipsa lui Pavel, text apocaliptic

apocrif, scris în limba greac în a doua

jumtate a sec. IV, în care se afl o

descriere a cttoriei extatice a Sf.

Apostol Pavel *în cel de al treilea cer' (II

Corinteni 12, 2), în rstimpul creia el a

fost ridicat în cetatea lui Dumnezeu,

unde s-a întâlnit cu profeii, cu Cei

curai, apoi cu Avraam, Isaac i Iacob i,

în cele din urm, cu cei care i-au druit

viaa slujirii lui Dumnezeu. Fer. Augus-

tin* a cunoscut acest text, care s-a

bucurat de o larg circulaie, fiind tradus

în latin, siriac, copt i etiopiana.

Epifanie* menioneaz aceast apocalip-

sa ca fcând parte dintr-o lucrare de

si nestttoare care nu s-a pstrat. Acest

text apocaliptic a aparinut cercurilor

gnostice.

C. Tischendorf, Apocalypses Apocryphae,

Leipzig, 1866, p. 34-69; M.R. James,

Apocrypha Anecdota, Texts and Studies, II,

nr. 3, Cambridge, 1893, p. 11-42; în siriac:

G. Riciotti în Orientalia, II, Roma. 1933, p.

1-25, 120-149; în latin; T. Silverstcin,

Studies and Documents ed. de K.Lake-S.

Lake, IV, 1935; în copt: E.A. Wallis Budge,

Miscelleaneous Coptic Texts, New York.

1975; H. Duensing în Schneemelcher, II,

1964, p. 536-539, trad. în englez: II, 1965.

p. 755-798; Bardenhewer, ], p. 615-620;

Quasten, Patrotog}', I, p. 146-149; Altaner-

Stuiber, 1980. p. 142 i urm.; Cross, Paul,

Apocalypse of St, în ODCC, p. 1049; G.

Rowekamp, Apokalypsen, în LACL, p. 485-

486, cu bibliografie.

Pavel, Faptele lui

Faptele lui Pavel, document apocrif pus

în circulaie în a doua jumtate a sec. II.

Textul a fost scris de un cretin, care a

folosit la redactare Faptele Sf Petru. în-

tregul document a fost reconstituit dintr-o

serie de fragmente (aproximativ 2000) de

ctre C. Schmidt în 1904, în forma lui

cea mai complet regsindu-se în manu-

scrisul coptic de la Heidelberg. Scopul

scrierii a fost de a preamri viaa i acti-

vitatea Sf. Apostol Pavel, autorul nei-

nînd cont de îniruirea istoric a eveni-

mentelor, Textul cuprinde i Acta Pauli

et Theclae, care descrie incretinarea Sf.

Thecla, o tânr grecoaic din Iconium,

care îi urmeaz sf. Pavel i scap de per-

secuie i moarte în mod miraculos,

retrgându-se apoi la Seleucia. Tot în

acelai document, este inclus i Cores-

pondena Sf Pavel cu corinteniU care

conine rspunsul acestora la cea de a

doua epistol pe care Apostolul Ie-a

adresat-o. în cele din urm, în acelai

corp se include i Martyrium sau Passio

Pauli, text pstrat în dou versiuni

greceti i incomplet în traducere latin.

Mai exist versiuni i în siriac, copt,

etiopiana i slavon. Descoperirea unui

papyrus, scris în jurul anului 300, care

cuprinde textul grec, pstrat în prezent la

Hamburg, confirm justeea reconsti-

tuirii fcut de Schmidt. Textul faptelor a

fost cunoscut de Origen*, Ipolit* i
Ciprian*, care l-au folosit.

C. Tischendorf, Acta aposiolorum apo-

crypha, 40 i urm. i R. A. Lipsius-M.

Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, I,

Leipzig, 1891, p. 235-272; în latin: O.v.

Gebhardt, Passio s. Theciae virginis* TU, 22,

2, Leipzig, 1902; în copt: EJ. Goodspeed.

The Book of Thecla. The America Journal of

Semitic Languages and Literature, 17, 1901.

p. 65-95 cu trad. în englez. In siriac: W.

Wright, Apocrypha! Acts of the Apostles,
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London, voi I, 1871 p. 128-169. voi. II, p.

116-145 (cu trad. în englez); Bardenhewer,

I, p. 554-564; Quasten, I. p. 130-132, cu bi-

bliografie; Altaner-Stuiber, 1980, p. 136 i
urm., cu bibliografie; Schneemclcher, 1964,

II. p. 221-241; ediia german: p. 242-268.

Pavel de Alexandria

Pavel de Alexandria, astrolog din a doua

jumtate a sec. IV. Este autorul unui

manual elementar de astrologie intitulat

Introducere, pe care l-a adresat fiului

su, Cronamon. Se crede c au existat

dou ediii ale acestei lucrri, deoarece

manuscrisul care s-a pstrat pare a fi ver-

siunea prim la care a fost adugat o

prefa scris pentru ediia a doua a

aceleiai lucrri. Datorit exprimrii

clare i concise. Introducerea lui Pavel a

fost folosit în special de ctre astrologii

alexandrini. Olimpiodor de Alexandria

(500-564/5), filosof neoplatonician, elev

al lui Ammonius, comentator al lui Pla-

ton i Arislotel, a comentat lucrarea lui

Pavel, care a fost atribuit unui oarecare

Heliodorus. în sec. IX, Leon Matema-

ticianul a studiat introducerea, iar litera-

tura de specialitate a pstrat multe scholii

asupra ei. dintre care unele au fost scrise

în sec. XII. Introducerea s-a bucurat de

mare popularitate fiind tradus parial în

diverse limbi, în sec. VI, Sergiu* de

Reshaina traduce capitolul 28, iar Anania

de Shirak traduce în armean primele

dou capitole, în secolul urmtor. Abu
Ma'shar menioneaz un alt Pavel de

Alexandria care a trit în sec. V.

Elementa apotelesmatica, ed. de E. Boer,

Leipzig, 1958; He/iodori, ut dicîtur: In

Pauiwn Alexandrinnm Commentarium, ed.

de E. Boer, Leipzig, 1962; L.G. Westernick,

în BZ64, 1971, p. 6-21; Sergios of Reshaina,

Inedita Syriaca, ed. de E. Sachau, Viena,

1870, p. 125 i urm.; A.G. Ambrahamyan.

Anania Sirakac'u Matenagrui'yune, Erevan.

1944, p. 327-330; David Pingree, Paul of
Alexandria, ODE, III, p. 1608.

Pavel de Antiohia

Pavel de Antiohia, patriarh monofizit al

Antiohiei (564-581). S-a nscut în jurul

anului 500 la Alexandria, unde a fost i
educat. Ajunge silicei (secretar) al patriar-

hului monofizit de Constantinopol, Teo-

dosie, care îl numete în locul lui Sergiu

de Telia, fondatorul ierarhiei monofizite

dizidente din Antiohia, mort la începutul

anului 561. Pavel a adoptat o atitudine

moderat în controversa timpului, luând

parte Ia diverse întruniri eclesiastice. îm-

potriva lui s-a ridicat îns Iacob* Bara-

daeus, marele organizator al ierarhiei

monofizite din Orient i aspirant la scau-

nul patriarhal din Antiohia. Pavel a com-

btut tendinele triteiste. în cele din

urm. ajunge s fie acuzat de sabelia-

nism. In timpul disputelor, el a fost spri-

jinit de triburile beduinilor ghassanizi,

primind adpost la eicul lor Al-Harith

bar Gabala. De Ia el au rmas o serie de

scrisori, care au fost editate de J. Chabot.

CPG «I, 7203-7214; J.B. Chabot, Do-
cumenta ad originea monophysiiarum itlus-

trandas, în CSCO 1 7, Louvain, ed. 2-a, 1952;

E. Honigmann, Eveques et evechds mono-

phys'Ues d'Asie antâriewe au VIe siecle,

Louvain, 1951; p. 195-205; W.H.C. Frend,

The Rise of the Monophysite Movement,

Cambridge, 1072, p. 291-293, 318-328; E.W
Brooks, The Patriarch Paul and the

Alexandrine Schisma. în ByZ, 30, 1930, p.

468-476; Urbina, p. 209; J. Gribomont, Paul

d'Antioche, în DECA, p. 1945; B. Windau,

Paulus von Antiachien, în LACL, p. 486-489.

Pavel de A pamea

Pavel de Apamea a fost episcop de Apa-

mea i succesorul iui Petru în scaunul de
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mitropolit de Syria Secunda, depus de

ctre împratul Justin pentru convinge-

rile sale monofizite în 513. A participat

la sinodul de la Constantinopol din 536,

convocat de patriarhul Mennas. ca sus-

intor al doctrine calcedoniene. în anul

536 îi scrie împratului Justinian, în nu-

mele episcopilor si sufragani, o scri-

soare în care mrturisete credina orto-

dox, aa cum a fost ea fixat la Constan-

tinopol i Efes, i îi condamn pe Antim,

Sever i Petru, pentru credina lor mono-
fizit.

Mansi 8, 980-984; E. Venables, Paulus (12),

în Smith-Wace, IV, p. 255; E. Prinzivalli,

Paul d'Apamee, în DECA, II, p. 1945.

Pavel de Asia sau Aphrodisia

Episcop iacobit de Aphrodisia, supranu-

mit episcop de Asia, i mitropolit de

Caria, a fost hirotonit de lacob* Baradeul

în 558, împreun cu ali doi episcopi mo-
nofizii. Informaii despre el avem din

Istoria bisericeasc a lui loan* de Efes.

Pavel de Aphrodisia a fost martor al per-

secuiei monofiziilor care a fost declan-

at la instigaia patriarhului loan Sco-

lasticul i la porunca împratului Justin

II, în 571. Dup ce a fost arestai Ia m-
nstirea din Caria, dus în lanuri i încar-

cerat în palatul patriarhal din Constan-

tinopol. Pavel a fost obligat s iscleasc

o mrturisire de credin calcedonian,

fiind trimis la Aphrodisia, unde a fost

caterisit i hirotonit din nou de un epis-

cop calcedonian, spre marea lui dezam-
gire i suprare. Am menionat acest caz,

deoarece este vorba de o situaie singu-

lar de rehirotonire a unui episcop. Se

pare c a decedat nu dup mult vreme,

probabil în 576 sau 577.

CPG 7234; E.W. Brooks (CSCO 105/106),

1 10/ i 80 text i trad. în latin; C. Hoit, Paulus

(13). în Smith-Wace, p. 255-256; E. Ho-

nigmann, kveques et 6veches monophysites

d'Asie Anterieure au Vic silele, Louvain, p.

218-231; D. Stiemon, Paul d'Aphrodise, în

DECA, II, p. 1945-1946; B. Windau, Paulus

von Aphrodisîas, în LACL, p. 487.

Pavel de Callinicus (ar-Raqqah)

Pavel de Callinicus (ar-Raqqah), episcop

monofizit de Callinicus, azi ar-Raqqah,

în Osrhoene. Datorit înclinaiilor sale

monofizite, este ales episcop în jurul

anului 503, în timpul domniei împratu-

lui Anastasie, pentru ca tot din pricina

acestor înclinaii s fie înlturat din

scaun în anul 518/9, la scurt vreme dup
urcarea pe tron a împratului Justin. Se

retrage la Edessa, unde se dedic muncii

de traducere, din greac în siriac, a ope-

relor lui Sever* de Antiohia. Se tie cu

certitudine c el a fost editorul corespon-

denei polemice asupra incoruptibilitii

trupului lui Hristos, dintre Sever i Iu-

lian* de Halicamas i a discursului Iui

Sever împotriva Iui Iulian. Se cunoate
chiar data la care a fost efectuat tradu-

cerea discursului împotriva lui Iulian,

deoarece la sfâritul lucrrii se afl o

not în care se spune c Pavel a terminat

traducerea în anul 528 când se afla la

Edessa. Tot lui ii este atribuit traducerea

corespondenei dintre Sever i Sergiu*

Gramaticianul asupra celor dou naturi

în Hristos, a tratatelor patriarhului antio-

h ian Contra impium Grammaticum,

adic loan* de Cezareea, i a unui tratat

al aceluiai autor, intitulat Philaiethes.

Wright este de prere c tot Pavel de

Callinicus a tradus Homiliae Cathedra-

les i Ocloihul aparinând lui Sever, pre-

cum i alte lucrri cunoscute din diverse

fragmente i citate dispersate. De aceea,

iacobiii l-au numit Mephashsheqcma
dha- kheihabhe - Traductorul de cri.
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Acest Pavel nu trebuie confundat cu
omonimul su Pavel*, episcop de Ede-
ssa, exilat la Euchaita în 522, revenit în

scaun în 526 i decedat în anul urmtor
sau cu episcopul Pavel de Edessa. La
rândul lui, acest Pavel nu trebuie confun-

dat cu stareul Pavel*, care s-a retras, în

jurul anului 624, tot în Cipru, dedicân-

du-se traducerii în siriac a operelor lui

Grigorie* de Nazianz.

E.W. Brooks, PO 6, p. 1-169; B. Coulie,

Corpus Nazianzenum. I . Versiones orien-

taies, Turnhout, 1988; J. Gwynn, Paulus

Cattinicensrs, în Smith-Wace, IV, p. 256;

Idem, Paulus Edessenus, în Smith-Wace, IV,

p. 259-260; Wright, p. 66; Duval, p. 359;

Baumstark, p. 160; Bardenhewer, IV, p. 4-5;

Urbina, p. 163, 245-246, cu bibliografie; J.-

M. Satiget. Paul de Callimcie, în DECA, |],

p. 1946.

Pavel de Concordia

Pavel a fost monah într-o mnstire în

apropiere de Concordia. S-a nscut pro-

babil la o dat rmas incert, plasat de
cercettori, între anii 270-275. A trit,

dup cum se poate deduce din corespon-

dena cu leronim, peste o sut de ani,

vârst pe care leronim o vede ca fiind o

rsplat pe care Dumnezeu i-a dat-o pen-

tru viaa sa virtuoas: Tu semper Domini
praecepta custodiem... (Tu, cel ce ai ps-
trat întotdeauna preceptele Domnului).
Informaii despre el avem de Ia leronim,

care vorbete despre el în De viris illus-

tribus. leronim i-a adresat o scrisoare

{Epistola 10: Ad Paulum senem Con-
cordiae), solicitându-i cu împrumut câte-

va cri, în schimb el îi trimitea Viaa lui

Pavel Eremitul. Nu s-a pstrat rspunsul
lui Pavel ctre leronim.

leronim, De viris illustribus, 53; idem,
Epistola 10; J. Labourt, Saint Jeromes,
Lettres, Paris, 1949, p. 17 i 27; P. Zavatto,

Paolo din Concordia, AAAd 5, 1974, p. 165-

180; L. Dattrtno, Paul de Concordia, în

DECA, II, p. 1946-1947; B. Diimler, Paulus
von Concordia, în LACL, p. 487.

Pavel I] de Constantinopol

înainte de a se urca pe scaunul patriarhal

de Constantinopol ca urma al lui

Pyrrhus, care s-a retras i s-a refugiat în

Africa, Pavel a fost preot i iconom al

Bisericii Hagia Sophia. Dup numirea sa

ca patriarh, Pavel îi trimite scrisorile si-

nodale uzuale papii Teodor I privind

hirotonia i numirea sa. Papa îi rspunde
c înlturarea din scaun a Iui Pyrrhus nu
trebuia s fie consecina unei revolte

populare, iar pentru ca numirea Iui Pavel

s fie valid, trebuia s se purcead la

examinarea canonic, într-un sinod a lui

Pyrrhus, i apoi la depunerea lui din

treapt. Prezena lui Pyrrhus nu mai era

necesar pentru acest lucru, deoarece

scrierile i mrturisirile sale publice, v-
dit monotelite, îl condamnau. Scrisoarea

papii era în consonan cu noua tendin
de la Constantinopol, unde monotelismul

era condmnat alturi de Ektehsis-\\\ lui

Heraclie. Corespondena dintre Teodor i
Pavel nu are îns un curs panic. Papa
Teodor îl excomunic pe Pavel din prici-

na convingerilor religioase neortodoxe,

pe care acesta Ie-a exprimat în corespon-

dena sa cu Roma i îl trimite pe Martin

s-i înmâneze acestuia excomunicarea.

Ca urmare a acestui act, relaiile dintre

cele dou scaune se înrutesc. In Ioc s
rezolve controversele doctrinare, acestea

se înteesc, datorit apariiei unui alt do-

cument, mult mai primejdios decât

Ekthesis, i anume Typos, care fusese

redactat chiar de Pavel. Intre timp, papa
Teodor moare (649) iar în scaun este ales

Martin, cel care vizitase Constantinopo-

lul, aducându-i patriarhului Pavel exco-

municarea Romei. Pentru a rezolva pro-
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blema monotelit, stârnit de altfel de

papa Honoriu ale crui afirmaii doc-

trinare au constituit punctul de reazem al

monotelismuluL papa Martin convoac

un conciliu la Lateran (primul Conciliu

Lateran), care respinge formula 'o sin-

gur lucrare teandric' i pronun ana-

tema asupra promotorilor monotelismu-

lui (Teodor de Pharan, Cyrus de Alexan-

dria, Serghei, Pyrrhus i Pavel ai Con-

stantinopolului i a documentelor care

susineau idei monotelite, Eklesis i
Typos. Pentru atitudinea lui Martin este

adus la Constantinopol, unde a fost sal-

vat de la execuie de btrânul Patriarh

Pavel. Pavel s-a stins din viaa în anul

654. De la acesta s-a pstrat corespon-

denta sa cu papa Teodor.

Migne, PL 87, 91-99; Flich-Martin, 5, p.

165-168; V. Gromel, Regestes, Paris, 1972, p.

227-229; Hefele-Leclerq, 3/1, p. 398-400,

426-433,459; W.M, Sinclair, Paulus //(19),

în Smith-Wace, IV, p, 257-258; B. DUmler,

Paulus II von Komtantinopeh în LACL, p.

487-488, cu bibliografie.

Pavel Diaconul

Pavel Diaconul (720/730-799/800), isto-

ric al lombarzilor din perioada carolin-

gian, poet i gramatician, cunoscut i

sub numele de * Paulus Levita' sau

1 Paulus Warnefridi\ 'Printele istoriei

italiene'. S-a nscut în anul 720/30 într-o

familie lombard din Friuli, prinii si

fiind Warnefrid i Theodolinda. A învat

sub îndrumarea lui Flavian, probabil la

curtea regelui Rachîs din Pavia, însu-

indu-i în special latina i foarte puin

limba greac i ebraic. La rândul lui.

devine instructorul prinesei Adelperga,

fiica regelui Desiderius, în cinstea creia

compune un poem, descriind istoria i

cronologia lumii, în care putem descifra

acrostihul Adelperga pia. Dup înfrân-

gerea lombarzilor de ctre Carol în 774,

îmbrieaz viaa monahal, probabil la

mnstirea Monte Cassino. In 782, el

adreseaz o cerere împratului Carol,

scris în vers elegiac, implorând elibera-

rea fratelui su, care se afla prizonier al

împratului. Impresionat, împratul îi

cere s vin la curtea sa din Aachen,

unde îl gsim alturi de Alcuin*,

Theodulf* de Orleans, Petru* de Pisa i

Paulin* de Aquileia. La coala care

funciona pe lâng curtea imperial, Paul

pred gramatica. în calitate de instructor.

el prescurteaz lucrarea lui Festus, De

verborum signifîcatione. important pen-

tru cunoaterea formei arhaice a limbii

latine, cât i pentru informaiile scurte

despre legea i religia roman. Tot în

aceeai perioad, el scrie Gesta episco-

porum Mettensiurtu cuprinzând istoria

episcopiei din Metz. îl însoete pe Carol

în cltoria sa la Roma i Monte Cassino

în 786. Pavel revine la Monte Cassino în

anul urmtor, unde rmâne pân la

sfâritul vieii sale în jurul anului 799.

în rstimpul acestei ederi la Monte

Cassino, el scrie cea mai important lu-

crare a sa, i anume, Historia Langobar-

dorum, în ase cri, prezentând istoria

lombarzilor de la începuturile ei legen-

dare i pân la moartea regelui Liut-

prand, în 744. Dei cronologia lui este

aproximativ, coninutul i informaiile

furnizate de el sunt de mare valoare. Este

pcat c el nu a dus istoria lombarzilor

pân la cderea lor, în 774. Aceast isto-

rie se bazeaz pe dou scurte lucrri

asupra istoriei lombarzilor, care au fost

pierdute, cronica lui Secundus i Origo

gentis Langobardorum, precum i pe

lucrrile lui Grigorie* de Tours, Gri-

gorie* cel Mare (Dialogurile), Beda*

Venerabilul i Isidor* de Sevilla. La

acestea se adaug propria lui via i
experienele trite de el însui. Cea de a
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doua mare lucrare istoric a sa este

Historia Romana, o reeditare i com-
pletare a lucrrii lui Eutropiu, Breviarum

ub urbe condita, o prezentare concis a

istoriei romanilor de la 753 î. Hr. i pân
în 364 d. Hr.. pe care o extinde, adugând
pasaje din Ieroniin* i Orosiu*. Pe lâng
lucrrile sale istorice i de gramatic la

care am fcut referire, menionm o serie

de poeme închinate Sf. Benedict*, scris

în 774, alte dou poeme care reprezint

esena literaturii carolingiene, cel adre-

sat lui Carol cel Mare în vederea elibe-

rrii fratelui su, luat prizonier de îm-

prat, i o descriere a lacului Como. Din

porunca lui Carol cel Mare, el a mai edi-

tat o carte de omilii (Homiliarum), inclu-

zând omilii ale lui Ambrozie*, Augus-

tin*, Ieronim* i alii. La solicitarea epi-

scopului Angilrammus, scrie viaa Sf.

Grigorie* cel Mare i istoria episcopiei

de Metz, menionat mai sus. Nu se tie

cu certitudine dac este autorul comen-

tariului la Regulefe benedictine, despre

care se crede c dateaz din sec. IX i c
ar fi opera lui Hi Idem ar*. Pavel a scris i
imne religioase, unul închinat Sf. Bene-

dict, altul înlrii cu trupul la cer a

Fecioarei Mria i Ut queant /axis, folo-

sit de Guido de Arezzo la determinarea

numelor silabelor gamei diatonice, i
este considerat cel mai bun imn carol in-

gian. De la el au rmas câteva scrisori;

ctre Adelperga, Theudemar, Adelhard i
Carol. Autenticitatea scrisorii, care înso-

ete comentariul la Regulele Sf. Bene-

dict, este îndoielnic. Prin opera sa, Pa-

vel Diaconul este considerat ca unul din-

tre cei mai mari exponeni culturali din

epoca carolingian. Cultura sa vast, sen-

sibilitatea sa poetic, seriozitatea cu care

i-a scris opera, rmân puncte de referin

pentru cercettorul i studentul timpului

în care el i-a desfurat activitatea.

Migne. PL 95. 433-1710; ed. critic: L.

Bethmann-G. Waitz. Historia Langobardo-

rum, în MGH. Scriptores Rerum Lango-

bardicarum el Italicarum Saec. VI-IX, 1879,

p. 12-187; Crile l-XVII din Historia Ro-

mana, ed. de A. Crivellucci, în Fonti per la

Storia d'Italia, LI, 1914; poemele: K.. Neff,

Die Gedichte des Paulits Diaconus, în

Quellen und Untersuchungen zur lateinis-

chen Philologie des Mitteialters, in, Hft., 4,

MUnchen, 1908: Via^a Sf. Grigorie: H.

Grisar. SJ, în ZKT, XI. 1887, p. 158-173;

FA. Wright i T.A. Sinclair, A History of
Later Latin Literature, New York, 1931, p.

149-157; L.J. Engels, Observations snr te

vocahulaire de Paul Diacre, Nijrnegen,

1961; F. Danieli, Paulus D'taconus, în Smith-

Wace. IV, p. 272-276; CM. Aherne, Pautthe

Deacon, în EC, 1 1, p. 24-25; Cross, Paul the

Deacon, în ODCC, p. 1052.

Pavel de Edessa

Pavel de Edessa a fost numit episcop de

Edessa în 602. în anul 619 fuge din faa

perilor i se retrage pe insula Cipru.

Biserica siriac îi datoreaz lui Paul, tra-

ducerea din greac a imnelor antifonale

scrise de Sever* de Antiohia i de Ioan*

bar Aphtonia, aranjându-Ie dup cele opt

glasuri sau moduri muzicale, de unde i
denumirea de Octoih. Prin aceast lu-

crare, el anticipeaz revizuirea Litur-

ghiei, efectuat în vremea lui Iacob* de

Edessa. Tot lui Pavel de Edessa îi este

atribuit traducerea în dou volume a

predicilor lui Grigorie* de Nazianz, dei
unii autori susinc ele aparin lui Pavel*

Stareul. împreun cu Octoihul lui Sever.

E.W. Brooks, PO 6, 1-169; A. Baumstark,

Festbrevier und Kirchenjahr der syr. Jaco-

biten, Paderborn, 1908; J. Gwynn, Paulus

Edessenus, în Smith-Wace, IV, p. 259-260;

Chabot, p. 79; Urbina, p. 173, cu biblio-

grafie; P. Burns, Paulus von Edessa, în

LACL, p. 487, cu bibliografie.
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Pavel de Emesa

Pavel de Emesa, episcop de Emesa (azi

Homs în Siria), dup 410. Particip la

sinodul de la Efes, din 431, condus de

Ioan* de Antiohia, care îl excomunic pe

Chirii* de Alexandria i Memnon de

Efes. In 432 este trimis de Ioan la

Alexandria pentru a încerca o recon-

ciliere cu Chirii. întrucât a acceptat exco-

municarea lui Nestorie* i îl recunoate

pe Maxim ian patriarh de Constantinopoi,

Chirii îl primete la comuniune i îl

invit s predice de mai multe ori în ca-

tedral. Revine la Antiohia în 433, adu-

când cu sine scrisoarea lui Chirii, Lae-

tertiur coeli, semn c el i-a încheiat mi-

siunea cu succes. Anul morii sale nu este

cunoscut cu certitudine, fiind plasat între

433 i 445. De la el au rmas o serie de

scrisori i mai multe fragmente din cele

trei omilii inute la Alexandria.

Migne, PG 77, 165-168, 1433-1444; CPG
6365-6369: Hefele-Leclerq, II. 1, p. 393-402;

E. Venables, Paulus (30), în Smith-Wace, IV,

p. 260-261; R. Caro, La homiletica mariana

griega en el sig/o K Dayton, 1972, p. 199-

203, 205; D. Stiernon, Paul d'Emese. în

DECA, II, p. 1947-1948; C. Schmidt, Paulus

von Emessa, în LACL, p. 487.

Pavel Grecul

Pavel Grecul sau Paulus Helladicus, ha-

ghiograf din sec. V, grec de origine, tri-

tor isihast la Elusa în Idumeea. In jurul

anului 526, scrie Viaa Sf. Theognis, epi-

scop de Betelia <m. 522), localitate în

apropiere de Gaza. Lucrarea sa a fost

completat de Chirii* de Scythopolis. De

la el a mai rmas un scurt tratat despre

desfrâu, sub forma unei scrisori.

CPG. 7530-7531; J. van den Gheyn, Acta

sandi Theognii, AnBoll, 101891, p. 78-113;

Beck, p. 199; D. Stiernon, Paul le Grec, în

DECA, 11, p. 1948; P. Windau, Paulus

Helladicus, în LACL, p. 487.

Pavel de Merida

Pavel de Merida, în Spania, diacon i
haghiograf de Ia începutul sec. VII. Lui îi

este atribuit lucrarea De Vita Patrutn

Emerîtensiwn, în care relateaz, dup
maniera lui Grigorie* cel Mare în Dialo-

gurile sale, cele auzite de el despre ma-

rile personaliti, tritori i sfini ai

Bisericii sale.

Migne, PL 80, 115-164; CPL 2069;

G.W.Daniell, Paulus (69), în Smith-Wace,

IV, p. 272; Diaz, p. 214; K. Schferdieck, Die

Kirche in den Reichen der Westgoten und

Suewert, Berlin, 1967; M. Simonetti, Paul de

Merida, în DECA, II, p. 1948; E. Rechert,

Paulus von Merida, în LACL, p. 488.

Pavel de Monemvasia

Episcop de Monemvasia în a doua jum-
tate a sec. X, i autor al unui ciclu de

scurte relatri sau istorioare, îndebte

numite Naraiuni sau Povestiri. Nu este

vorba de un gen literar original, deoarece

autorul s-a inspirat de relatrile similare

ale lui Ioan* Scrarul. De altfel, Pavel

însui face deoseori referiri la Sf. Ioan

Scrarul. Povestirile sale au totui un

caracter particular, deoarece ele sunt

concepute ca o serie de relatri incluse

într-o singur istorisire* în genul vieii lui

Teoctist de Lesbos, în care povestitorul

este doar cel ce relateaz povestea

eroului sau a eroinei. Personajele sunt

contemporane, în mare parte, autorului.

Este vorba de împraii Leon VI, Ale-

xandru i Constantin VIL Pe lâng ace-

tia, mai apar diveri clugri, clugrie,

funcionari imperiali, sclavi sau strini

(de ex., un scit nebotezat). Aciunea are

loc la Constantinopoi i doar arareori în
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orae provinciale (Monemvasia sau La-
rissaîn Thessalia). Sunt relatate, pe lâng
evenimente istorice i fapte miraculoase,

învieri miraculoase, psri încânttoare
care aduc hran la o mnstire etc.

J. Wortley, Ies recits edifiants de Paul.

eveque de Monembasie et d'autres autettrs.

Paris, 1987; A. Korninis. Paolo de
Monembasia, Byzantion, 29*30. 1959-1960,

p. 231-248; J. Wortley, Paul oj Monembasia
and his Stories\ în Kathegria: Essays presen-
ted to Joan Hussey for her 80th Birthday,

Camberley, 1988, p. 303-315.

Pavel de Nisibe

Pavel de Nisibe (m. 571), teolog i
exeget de marc al Bisericii nestoriene.

A condus coala teologic din Abiadene
(Hadiab) în vremea lui Mar Aba* I. în

551 este hirotonit i numit episcop de
Nisibe de ctre Mar Aba I. Particip, în

fruntea unei delegaii, la o dezbatere teo-

logic organizat la Constantiopol de
împratul Justinian, unde apr învtu-
ra despre cele dou ipostase în Hristos. în

aceast perioad, este posibil s-I fi întâl-

nit i pe Junilius* Africanul, care ÎJ reco-

mand lui Primasius* de Adrumetum, ca
fiind cel mai bun teolog grec. De fapt, la

cererea lui Primasius, Junilius traduce în

latin comentariul lui Pavel de Nisibe
asupra Sfintei Scripturi, sub titlul Insti-

tuta regularia divinae legis, cunoscut cu
precdere ca De partibits divmae legis,

în realitate primul capitol al lucrrii. Este
vorba de un manual de exegez, scris în

duh aristotelician, rezumând tradiia
exegetic a colii de la Nisibe, în special

a lui Teodor* de Mopsuestia. în catalogul
lui Abdh-isho, comentariul este cunoscut
sub titlul Maschehnonutho desurtho.
Abdh-isho îi mai atribuie o serie de scri-

sori i o controvers cu împratul Jus-
tinian, în realitate o apologie pe care el a

adresat-o împratului. Începând cu sec.

XIX, Pavel de Nisibe a fost identificat cu
un Pavel* Persanul, identificarea fiind

fcut de Nestle, ideea fiind preluat i
de ali patrologi. în realitate, aceast iden-

tificare este forat, deoarece Pavel Per-

sanul este o persoan diferit, mai ales ca
destin i comportament, de episcopul Pa-
vel de Nisibe. Vezi: PAVEL PERSANUL.

Migne, PL 68, 15-54; CPG, 7010-7015; H.
Kihn, Theodor von Mopsuestia and Junilius

Africams, Fribourg, 1880; A. VflObus,
History ofthe School ofNisibis, CSCO, 266,
Louvain, 1965, p. 170-172; A. Guillaumont,'

Un colloque entre orthodoxes et theologiem
nestoriem de Perse sous JusHnim, CRAI,
1970, p. 201-207; Chabot, p. 52; Baumstark,

p. 120-121; Urbina, p. 125-126; J. Gribo-
mont. Paul de Nisibe (ou Paul ie Perse), în

DECA. II, p. 1949; R Bruns, Paulus von Ni-

sibis (Paulus der Perser), în LACL, p. 488.

Pavel Persanul

Pavel Persanul, cunoscut i ca Pavel din

Basra, contemporan cu Pavel de Nisibe,

originar din Dershar sau Dershahr
(Ardashir). slujba la curtea regelui per-

san Chosroe I Anusharwan (531-581).

Bar-Hebraeus ne spune despre el c s-a

distins prin cunotinele sale teologice,

dar mai ales cele în 'filosofia pgân' i
c a aspirat la postul de mitropolit de
Nisibe, îns farâ succes. Dezamgit de
faptul c nu a fost ales episcop, el a îm-
briat religia zoroastrian. Este cunos-
cut ca autor al unei admirabile introdu-

ceri în logica aristotelic. Acest tratat a

fost descoperit printre manuscrisele din

Nitria i se pstreaz la Muzeul Britanic.

Renan comenteaz acest tratat, iar Land
îl editeaz i traduce în latin. Identifi-

carea acestuia cu Pavel, episcop de Ni-
sibe, ridic înc probleme, mai ales dac
avem în vedere apostazierea lui Pavel
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Persanii i. La acest lucru, adugm i fap-

tul c Pavel Persanul ddea prioritate cu-

noaterii raionale în detrimentul credin-

ei, fapt nesesizat în lucrrile episcopului

Pavel de Nisibe. In plus. Biserica nesto-

rian îl prznuiete pe episcopul Pavel cu

deosebit cinstire, ceea ce nu s-ar fi

întâmplat dac el ar fi apostaziat.

Assemani, BO, II, 412, 458; III, 87, 435, 439,

632; E. Renan, în Journal Asiatique, ser. IV,

voi. XIX, 1852, p. 310; Land, Anecdota

Syriaca, IV, text siriac: p. 1-32, trad. 1-30;

Wright, Calalogue of Syriac A/SS, I. 182-

188; Idem, p. 78-79; Chabot, p. 52; G.

Salmon, Paulus of Nisibis, în Srnith-Wace,

IV, p. 262-263; G. Mercati, Per la vita e gli

scritti di <Paolo ii Persiano>. Appunti da

una disputa di religione sotto Giustino e

Giustiniano. Sludi e Testi , 5, Roma, 1901, p.

180-206. Vezi i bibliografia la PAVEL DE
NISIBE.

Pavel de Samosata

Pavel de Samosata (sec. III), ereziarh,

episcop de Antiohia. Originar din Samo-

sata, capitala provinciei siriene Coma-

gene. Ajunge guvernator i secretar al

reginei Zenobia din Palmyra (alungat de

pe tron în 272), iar la 260 episcop al

Antiohiei. Paralel cu funcia episcopal,

a îndeplinit-o i pe cea de procurator

ducenarius, o calitate de dregtor finan-

ciar pentru care era remunerat cu 200 de

sesteri, fie una militar, conductor a

200 de oameni. Dup câte se pare, Pavel

a fost atras mai mult de funciile nesacer-

dotale, ducând un trai mai puin conform

cu rangul de episcop. Preotul Malhion*

d detalii, în scrisoarea din 268, referi-

toare la viaa i convingerile doctrinare

ale lui Pavel. Adept al unui monarhism

dinamic, conceput ca o Treime a Tatlui,

înelepciunii i a Logosului care pân la

creaie au format un singur ipostas, Pavel

devine, în hristologie, precursorul lui

Nestorie. Preluând ideile eretice ale lui

Artemas. el susinea c, începând cu

întruparea. Cuvântul lui Dumnezeu s-a

slluit în lisus omul, dup cum noi ne

slluim într-o cas, sau ca unul în altul,

sau c substana lui Dumnezeu s-a unit

cu omul, iar Hristos cel întrupatse deo-

sebea de profei doar în grad. în acest

sens, el a fost mai mare decât Moise i
decât ceilali profei; egal cu noi, dar mai

bun decât noi. Logosul întrupat nu era un

ipostas propriu, ci doar o porunc sau un

ordin al lui Dumnezeu, adic, Dumnezeu

poruncea prin acel om cele ce voia i
realiza. Leoniu relata c Pavel 'a dat

numele de Tat lui Dumnezeu, în calitate

de creator al universului, numele de Fiu,

Aceluia care era un om simplu i pe acela

de Duh. Harului care se slluia în

Apostoli'. Este vorba de o Treime doar în

nume. Ideile lui hristo logice amintesc de

o form moda list de adopianism

(Quasten).

Vinceniu* de Lerin menioneaz, gene-

ric, lucrrile lui Pavel de Samosata

(Commomtorium, 25) sub numele de

opuscula, din care au fcut parte: Cuvinte

ctre Sabinus, descoperit în florilegiul

Doc/rina Patrum de incarnatione Verbi,

lucrare compilat în sec. al Vll-lea. Ur-

maii Iui Pavel, pavlicienii, au supra-

vieuit mult timp dup moartea acestuia.

Se pare c ei sunt obiectul canonului al

19-lea de la Sinodul de la Niceea (325),

în care se stipuleaz necesitatea rebote-

zrii lor în cazul revenirii la sânul Bise-

ricii, deoarece ei respingeau Treimea.

Migne, PG 10, 247-260; Roulh, Reliquae

sacrae, ed. a 2-a, 3, p. 287-367; F Diekamp,

Doctrina Patrum de mcarnatione Verbi,

Mtinster, 1907, p. 303-304; H. J. Lawlor, The

Say'mgs of Paul of Samosata, JThS, 19,

1917/18, 20-45, 115-120; R Loofs, Paulus

von Samosata, (TU 44, 5), Leipzig, 1 924; G.
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Bardy. Paul de Samosate. (SSL 4), ed. a 2-a,

Lovain, 1929; H. de Riedmatten, Les Actes

du Proces de Paul de Samosate (Paradosis

6), Fribourg, 1952; Cross, Paul ofSamosata,
ari. în ODCC, p. 1052-1053; I.G. Coman, II,

472-474; Quasten, Patrology, II, p. 140-142;

Altaner-Stuiber, 1980, 214-215; M. Simo-
netti. Paul de Samosate, în DECA, II, p.

1949-1950; W.A. Lohr, Paulus von Samo-
sata, în LACL, p. 488-489, cu bibliografie.

Pavel Stareul

Wright i Chabot sunt de prere c sta-

reul Pavel este o persoan diferit de
episcopul Pavel de Edessa, care s-a refu-

giat, cam în aceeai perioad, tot în

Cipru, unde a tradus din scrierile lui Gri-

gorie* de Nazianz, lucrare pe care o

încheie în jurul anului 624. Lui îi este

atribuit de ctre Wright i traducerea

Octoihuhti lui Sever.

Wright, p. 98; Chabot, p. 79.

grame, pe teme diverse, i un poem de-

spre Bile Iui Pythia (Ei xa ev 7ru0ioiq

8ep|xa - In thermas pythias) din Bitinia, a

crui autenticitate este îndoielnic.

Migne, PG 86, 2119-2268; CPG III, 7513-

75 16; P. Friedlnder, Joharrnes von Gaza tind

Paulus SiJentiarius. Kunstbeschreibungen

justirrianischer 2eit y Leipzig, 1912, p. 225-

265, cu note p. 266-305; W. von Christ,

Geschichte der griechischen Literator, II, ed.

a 6-a de W. Schmidt-O. Sthlin, 1 924, p. 977-

976. 980; G. Viasino. Paolo Silenziario.

Epigrammi, text, traducere i comentar,

Torino, 1963; CA. Mango, Art of the

Byzant'me Empire, New Jersey, 1972, p. 80-

96 (trad. în englez); H.A.Wilson, Paulus

Silentiarius{\ 10), în Smith-Wace, IV, p. 279;

Bardenhewer, V, p. 24-25; Cross, Paulus

SUentiaritts, în ODCC, p. 1055; M.R.P.

McGuire, Paulus Silentiariusy în EC, 11, p.

31; A. De Nicola, Paul te Silentiaire, în

DECA, II, p. 1950-1951; B. DUmler, Paulus
Silentiarius, în LACL, p. 489-490, cu biblio-

grafie.

Pavel Tcutul (Silentiarius)

Pavel Tcutul, poet cretin grec, din sec.

VI, de la curtea împratului Justinian,

unde îndeplinea funcia de aprod, cu sar-

cina de a menine ordinea i linitea.

Data naterii i a morii nu ne sunt cunos-

cute. El a scris în perioada împratului

Justinian (527-565). Prieten apropiat al

Iui Agathias*, la rându-i poet i istoric,

care îl descrie ca fiind descendent dintr-o

familie de rang înalt i bogat. Principala

sa lucrare este "EK<ppaciq toii vctoO tiiq

otyiaq XoqHot, un poem în 887 hexa-

metri homerici, în care face o descriere

vie a Bisericii Sf. Sofia i
w
EK(ppa<Ti(;

xou â(j.pcovo<;, în 275 hexametri, care

cuprinde o descriere a amvonului ei.

Poemele sunt deosebit de importante

pentru istoria artei bizantine. Totodat,

de la el au rmas aproximativ 80 de epi-

Pavel de Telia

Episcop de Telia. Informaiile despre

viaa i activitatea sa sunt incerte i ade-

seori contestate. Tot ceea ce putem spune
despre el, este c a fost un traductor

excelent. Obligat fiind s se refugieze,

din pricina invaziei persane, el ajunge la

Alexandria, unde traduce, în 615-617,

întregul text al Vechiului Testament,

având ca baz siro-hexapla lui Origen.

Spre deosebire de Peshitta*, care conine
traducerea din ebraic, adic textul ma-
soretic al Vechiului Testament, tradu-

cerea fcut de Pavel conine versiunea

greac, adic Septuaginta. Pavel a redat

i tradus cu fidelitate, inclusiv notele

marginale care reineau diverse versiuni

ale Septuagintei. Se pare c aceast ver-

siune a folosit ca punct de plecare pentru

traducerea Sf. Scripturi în arab i sec.
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VII. In cult, sirienii au continuat s
foloseasc traducerea Peshitta, în timp ce

aceast versiune a fost întrebuinat în

contextul controverselor religioase i al

exegezei biblice. Pavel a mai tradus din

greac Rânduiala Botezului, orânduit de

Sever* de Antiohia.

P. de Lagarde, Veterîs Testamenti ab Origene

recemiti fragmenta, GOttingen, 1880-1892;

J. Gwynn, Remnants of'the Later Syrian ver-

sions..., London, 1909; S.P. Brock, The Bibie

in Syrrac Tradition, Kottayam, 1989, cu bi-

bliografie; W. Baars, New Syro-hexaplaric

Texts< Leiden, 1968; J. Gwynn, Pai/fus

Tetlensis, în Smith-Wace, IV, p.266-271;

Baumstark, p. 186-188; Bardenhewer, IV, p.

324; Urbina, p. 170-171, cu bibliografie; P.

Burns, Paulvs von Telta, în LACL P- 490, cu

bibliografie.

Pavel de Verdun

Pavel de Verdun (m. 648/9), episcop de

Verdun. S-a nscut într-o localitate din

apropiere de Autun, într-o familie nobil.

Dup terminarea studiilor, îmbrieaz
viaa de sihastru, retrgându-se pe Mons

Cebenna sau Gebenna (Paulusberg sau

Bulisberg). Ajunge, în cele din urm, la

mnstirea Theolegium (Tholey), acti-

vând în coala de pe lâng mnstire in

calitate de instructor. Se pare c sub in-

fluena unuia dintre studenii si, Grimo,

strnepotul regelui Dagobert, Pavel a

fost numit episcop de Verdun, împotriva

voinei sale. Episcopia de Verdun era

deosebit de srac, neavând posibilitatea

de a-i remunera clericii. Grimo vine în

ajutorul fostului su îndrumtor, druind

episcopiei câteva moii, în timp ce regele

însui va da alte ajutoare materiale,

înceteaz din via în 648/9, fiind înmor-

mântat în biserica Sf. Saturn in, pe care a

ctitorit-o. Pavel a fost un bun organizator

i mare sprijinitor al sracilor. El rein-

trete cultul religios i se ocup de for-

marea preoilor. A avut deosebit vene-

raie fa de Fecioara Mria. De la el au

rmas dou scrisori încânttoare, pline

de afeciune, adresate Iui Desiderius de

Cahors în jurul anului 641, ca rspuns Ia

invitaia pe care acesta i-a facut-o de a

participa la inaugurarea unei biserici. Un

autor necunoscut, din sec. XI, a scris o

scurt biografie, publicat în Vieile

Sfinilor.

Migne, PL 87, 260-261; CPL 1303; CCL,

117, 333, 334; Acta SS., 175-178; S.A.

Bennett, Pmdus, &, (52), în Smith-Wace, IV

p. 271; MG. Bianco, Paul de Verdun, în

DECA, II, p. 1952.

Pavlicienii

Pavlicienîi sau Paulicienii. Membrii unei

secte dualiste, aprut în sec. VII în

Armenia ca reacie împotriva organizrii

ierarhice bisericeti. Originea sectei este

necunoscut. O întâlnim menionat pen-

tru prima dat în lucrrile catolicosului

armean loan de Otzim i în actele sino-

dului de la Dwin, din 719. Numele lor

deriv de la Pavel, îns nu se tie cu cer-

titudine care Pavel. Pavlicienii înii

considerau c era vorba de Apostolul

Pavel, fa de care ei aveau o deosebit

veneraie. Opozanii lor erau de prere c
ar fi un alt Pavel, fiul lui Calinica, o

femeie manihee, care i-ar fi trimis fiii,

pe loan i Pavel, ca misionari în Armenia

pentru a rspândi acolo maniheismul. In

acest caz, lucrurile trebuie evaluate cu

oarecare discernmânt, deoarece pavli-

cienii i-au anatematizat pe acetia ca

fiind manihei. Fotie* (I, 19) este de p-
rere c ar fi vorba de Pavel, tatl lui Geg-

noesius. Adevratul fondator al sectei

pare s fi fost un oarecare Constantin din

Mananali, o localitate care a îmbriat

maniheismul, nu departe de Samosata.
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Acesta a întemeiat o prim comunitate Ia

Kibossa în Armenia, în timpul domniei
împratului Constantius II (641-668).
Activitatea lui Constantin a fost conti-

nuat de o serie de 'apostoli", între care:

Siraeon, Tiu Pavel Armeanul, fiul aces-

tuia, Gegnoesius. Timotei; losif, Epa-
phroditus, Zaharia, Baanes i Sergius sau
Tychius. Ei au întemeiat comuniti în

Armenia i în Pont. Nu dup mult
vreme secta se scindeaz în dou: gru-
parea reformatoare a lui Sergiu sau sergi-

iii, i gruparea tradiional a lui Baanes
sau baaniii. Prin reforma pe care o intro-

duce, Sergiu întrete secta, care începe
s se rspândeasc cu repeziciune. Pro-
liferarea sectar nu a fost vzut cu ochi

buni de ctre curtea imperial bizantin.
Astfel, membrii sectei au început s fie

aspru persecutai în vremea împratului
Constantin Pogonatul, fondatorul ei fiind

ucis cu pietre. O alt persecuie împotri-

va lor, a fost pornit de împratul Leon
Armeanul, în sec. IX, iar împrteasa
Teodora a încercat s-i extermine.

Persecutai de cretini, pavlicienii au fost

printre cei dintâi care au dat o mân de
ajutor sarazinilor, fcând alian cu emi-
rul musulman de Melitene i alturân-
du-se lor în lupta împotriva împratului
bizantin. Sub conducerea fostului ofier

bizantin Karbeas (m. 863) i a lui Chry-
socheir (m. 872), ei ajung s oprime
Anatolia întreag, pân când Tephrik,

cetatea lor de reedin, i celelalte forti-

ficaii ale lor au fost distruse. în cele din

urm, o parte dintre ei trec la islamism.

Cei care au struit în credina pavlician
s-au împrtiat în întreg imperiul de rs-
rit, grupuri pavliciene trecând în Tracia,

unde organizeaz un nou cartier general

Ia Philipopolis. De aici, ei au continuat

s-i terorizeze vecinii cu incursiuni ar-

mate i misiuni incisive. împratul Ale-
xie I Comnenul izbutete s-i înfrâng i

s ocupe noua lor fortrea. Cu toate

acestea, pavlicienii nu dispar cu desvâr-
ire. Cei care au supravieuit s-au alturat

bogomililor din Bulgaria, iar învtura
lor se va insinua în ereziile maniheice din
Apusul medieval. în Armenia mai su-

pravieuiesc înc secte de sorginte pavli-

cian.

Pavlicienii propovduiau o învtur
dualist, susinând c exist un Dum-
nezeu bun, creatorul sufletelor i stpâ-
nul cerului, i un Dumnezeu ru. de-

miurg i conductor al universului mate-
rial. Asemenea lui Marcion, ei respin-

geau Vechiul Testament i o parte din

Noul Testament, cinstind în mod deo-

sebit Evanghelia dup Luca i Epistolele

pauline. Pe lâng aceste cri, ei au mai
acceptat, din Noul Testament. Epistolele

lui loan, lacob i Iuda, cât i Faptele

Apostolilor. Epistolele petrine le-au

repudiat, pe motiv c apostolul Petru s-a

opus apostolului Pavel. Totodat, ei res-

pingeau Botezul, Euharistia, cstoria,
ierarhia i cultul, crucea i icoanele. Con-
siderau c materia era rea prin excelen
i, în consecin, negau realitatea trupu-

lui lui Hristos i lucrarea lui mântuitoare,

lisus Hristos nu s-a întrupat, ci s-a mani-
festat doar ca o reflecie, radiaie sau

emanaie strlucitoare a Iui Dumnezeu.
Mântuirea nu are nici o legtur cu p-
catul i, ca atare, nu este vorba de expie-

rea pcatului prin suferin i moarte. Cu
toate acestea, susineau c învtura lui

Hristos are o valoare deosebit, deoarece

ea reprezint o revelaie spiritual în

natura uman a lui Dumnezeu invizibil i
incomprehensibil, prin care se efectueaz
eliberarea sufletelor din robia împriei
Demiurgului. Mântuirea consta din ilu-

minarea sufletelor întunecate, aflate în

captivitatea trupului i restaurarea lor la

viaa de lumin; este vorba de o fg-
duin a libertii i comuniunii spirituale
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reînnoite cu Dumnezeul creaiei spiri-

tuale. La întrupare, Hristos a adus cu sine

trupul su eteric i nu unul material.

Nscut din Fecioar, dar nu din fiina ei,

el a invadat i ocupat trâmul Demiur-

gului. A trit ca om între oameni, pân la

înlare. împrtiind în Jume i în oameni

strlucirea Sa cereasc i mântuitoare.

Cei credincioi aspir mereu s realizeze

unirea spiritual cu lumina i adevrul

Lui Hristos, i în aceast unire perfect

s contemple pe Dumnezeul cel Suprem.

Sistemul de conducere al pavlicienilor

era organizat în patru grade: apostolii,

profeii, învtorii (SiSâatccdoO i ps-

torii (koi\xzvzc,). Dup reforma lui Ser-

giu, acest sistem de organizare a fost

schimbat. Primele dou grade au dis-

prut, rmânând doar ultimele dou, cu

numiri i funcii diferite. Locul învto-
rilor a fost luat de 'însoitori'

(ouvejc5imoi - vezi: Faptele Apostolilor

19, 29) sau asociai itinerani, care re-

prezentau treapta superioar, conduc-

toare i copitii (vcorapioi) a cror sar-

cin era s copieze textele sacre i s le

rspândeasc. Cu timpul, copitii au ocu-

pat locul de frunte în schema organiza-

toric a sectei, ei fiind considerai ca

fiind adevraii deintori ai cunoaterii

sacre.

Petrus Siculus, Historkr Haereseos Mani-

chaeorttm qui et Pauiiciani, în Migne, PG
104, 1239-1304; idem, Sermones contra

Pavlicianos, ibidem, 1305-1350; K. Ter-

Mekerttschian, Die Pautikianer im byzanti-

nischen Kaiserreiche utid verwandte, ket-

zerische Erscheimtngen in Ârmenien, 1893;

F.C. Conybeare, The Key ofTruth. Manual of

the Paulician Church in Armenia, 1898; N.

Garsoian, The Paulician Heresy, The Hague-

Paris, 1964, cu bibliografie; S. Runciman,

The Medieval Manichee, Cambridge, 1947,

retip. 1955; M.B. Cowell, Pauliciani, în

Smith-Wace, IV, p. 219-230; R. Janin,

Pauliciem, în DTC, XII, pt. I, 1933, col. 56-

62; Cross, Paulicians, în ODCC, p. 1053;

E.D. Carter, Paulîciam, în EC, 1 1, p. 27; SJ.

Voicu, Pauliciens, în DECA, II, p. 1952-

1953 cu bibliografie.

Pectorius, Epitaful Iui

Epitaful lui Pectorius este o inscripie

descoperita în 1830, într-un vechi cimitir

cretin de lâng Autun, Frana. In-

scripia, spat în piatr, este spart în

mai multe buci dintre care au fost recu-

perate apte. Ele au fost asamblate, iar

inscripia reconstituit a fost tradus i

publicat de cardinalul Pitra. împreun

cu G. Rossi, cardinalul Pitra consider c
inscripia dateaz din sec. II, în timp ce

E. Le Blant i J. Wilpert o plaseaz în

sec. III. Din analiza amnunit a formei

i stilului literelor, s-a dedusc inscripia

ar data din a doua jumtate a sec. IV.

Coninutul frazeologic amintete totui

de inscripia lui Abercius* (sfâritul sec.

II) i poart amprenta doctrinei secrete

(doctrina arcana).

Coninutul inscripiei este deosebit de

interesant. Inscripia este scris în trei dis-

tihuri i cinci hexametri. Primele cinci

versuri sunt legate între ele prin acrosti-

hul; IH0YZ. în ceea ce privete coninu-

tul, acesta este împrit în dou pri.

Prima parte este o expunere doctrinar

adresat cititorului, iar a doua, are un ca-

racter personal, Pectorius rugând u-se

pentru mama sa i cere prinilor decedai

i frailor si s-i aduc aminte de el 'în

pacea petelui
1

, adic în pacea Iui Hristos.

J. Pitra, De rnscriptione graeca et chhstiana

in coemeterio sancti Peiria via strofa reper-

ia, hrfra urbem Augustodunensem, illustrata

variorum notis et dissertatiombust
iisqite

partim ineditis. Spicilegium Solesmense, I,

Paris, 1852, p. 534-564; J. Quasten, Monu-

mente eucharistica ei liturgica vetvstissima,

Bonn, 1935-37, p. 24-27; Idem, Pectorius,

Epitaph of, în EC, II, p. 49-50; Idem,

Patrology, I, p. 173-175, cu bibliografie.
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Pehlevi

Pehlevi sau Pahlavi, limb moart, din

grupul limbilor iraniene apusene în care

au supravieuit o serie de traduceri de

texte cretine, fcute în general de ctre

traductori sirieni. în prezent, în pehlevi

mai exist doar câteva texte maniheice i
fragmente din Psaltire.

B.M. Metzger, The Early Versions oftheNew
Testament!, Oxford. 1977, p. 276-277; W.

Sundermann, Chrisfliche Evangefientexte in

der Uberlieferung der iranischmanichai-

schen Literatur, MIOF, 14, 1968, p. 388-415;

P. Gignoux, L'auieur de Ia version pchlevie

du psauiier serait-il nestorien?. Memoria!

Mgr G. Khouri-Sarkis, Louvain, 1969, p.

233-244; S.J.Voicu, Pehlevi, în DECA, II, p.

1966.

Pelagianism

Erezie cretin, diseminat de exegetul i
teologul britanic Pelagius, potrivit creia

omul poate foce singur primii pai spre

mântuire, fr ajutorul Ilarului divin. Este

o micare laic, susinut de cercuri aris-

tocrate de Ia Roma, foste admiratoare ale

lui Ieronim* în perioada anilor 380.

Micarea s-a bucurat de larg populari-

tate în Sicilia. Pelagianismul se contu-

reaz ca reacie împotriva adepilor

maniheismului care, in cercurile cretine,

învau c Dumnezeu a creat dou cate-

gorii de oameni, unii sortii pedepsei

venice, întrucât erau ri, iar alii, vieii

fericite, întrucât erau buni. Pelagiu nu

recurge la predestinaie pentru a rezolva

problema celor damnai i a celor mân-

tuii, ci susine libertatea omului de a

observa poruncile lui Dumnezeu i a

alege binele în virtutea naturii dat lui de

ctre Dumnezeu la creaie. De aceea,

considerând libertatea de voin ca dat

prin creaie (inserlum est in natur), el

nu se preocup de problema pcatului

strmoesc i nici de problema transmi-

terii acestuia tuturor oamenilor. întâl-

nirea lui Pelagiu cu Biserica cretin din

Africa, confruntat cu schisma donatist,

va determina transpunerea din planul

teoretic, în plan practic, a ideilor acestu-

ia, mai precis, în practica pedobotezului.

Pentru aceast Biseric, administrarea

botezului se fcea 'pentru iertarea pca-

telor', ceea ce subînelegea transmiterea

pcatului strmoesc, în timp ce pentru

Pelagiu, omul se nate în condiia pe care

Adam a avut-o înainte de a pctui i de

aceea botezul nu este spre iertarea p-
catelor, ci un mijloc de restaurare. Ori în

acest caz, lucrurile se complic, ajun-

gând pân la a face inutil însi întru-

parea, întrucât pune în mâinile omului

posibilitatea de a se mântui, fr ajutoiul

harufui divin. De altfel, Pelagiu a susi-

nut c au existat oameni mântuii înainte

de venirea lui Hristos. Biserica din Afri-

ca ia atitudine fa de aceast învtur
i o condamn la sinodul de la Cartagina

din 412, la care gruparea pelagian a fost

reprezentat de Caelestius*. Paulin*, dia-

con din Milan, care se afla la Cartagina,

a sistematizat învtura pelagian în

ase puncte: moartea a fost natural în

cazul lui Adam; pcatul lui a fost o pro-

blem personal, fr vreo consecin

pentru alte persoane; prin urmare, copii

se nasc în starea pe care Adam a avut-o

înainte de a pctui; nimeni nu moare din

cauza pcatului svârit de Adam, dar

nici nu mviaz datorit învierii lui

Hristos; atât Vechiul, cât i Noul Testa-

ment duc la mântuire i în Vechiul Testa-

ment au existat persoane care nu au pc-
tuit. Caelestius i adepii si au fost exco-

municai.

Controversa a atras atenia asupra nece-

sitii formulrii doctrinei cretine pri-

vind pcatul strmoesc, transmiterea lui

i consecinele pentru fiecare om; relaia
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dintre Vechiul Testament i Noul Testa-

ment in terminologia paulin a legii i
harului i posibilitatea de a tri li'irâ pâcal

(impecccwtra). Disputa se transfer în

Rsrit, unde se afla Pelagiu. Lazarus de

Ai\. episcop galic in exil, atrage atenia

asupra învturii lui Pelagius i în con-

secin un sinod este convocat la Dios-

polis în 415, care îns îl achit pe Pela-

giu, întrucât el se dezice de Caelestius,

susinând c omul primete de la Dum-
nezeu puterea de a se orienta potrivit

poruncilor Sale. In plus, el detaliaz în-

vtura sa în tratatul De libero arbitrio,

Augustin considera totui, c acolo s-a

tcut o greeal de judecat, deoarece în

realitate, Pelagius reducea harul la liber-

tate. In Rsrit îns. impecabil itatea (im-

peccantia) a fost îneleas ca posibil în

teorie. In schimb, teologii africani sus-

ineau c omul teoretic al pelagienilor nu

aparine istoriei, istoriei pcatului în

Adam, tainelor Bisericii, mântuirii în

Hristos. întrucât teoriile pelagiene nu

puteau fi aplicate istoriei, acestea erau

eretice, cci punerea lor în practic

implica inutilitatea tainelor, ipocrizie în

administrarea lor, facându-le nefolosi-

toare pentru mântuire. Pelagiu însui a

fost foarte evaziv în încercarea de a trece

de la planul teoretic la cel istoric, fapt

care îl determin pe Augustin s-l acuze

c i-a indus în eroare pe teologii rs-
riteni.

Temeiul antropologiei pelagiene const

în putina omului de a face binele sdit
în om la creaie; aceast putin fiind

însui chipul lui Dumnezeu. întrucât era

sdit în natura sa, omul avea posibili-

tatea de a tri tar de pcat, de a se con-

duce dup poruncile lui Dumnezeu.

Atunci când a pctuit, Adam nu a dis-

trus acest chip, de unde i posibilitatea de

a nu pctui. Cu toate acestea, exemplul

lui Adam a fost urmat i s-a rspândit,

motiv pentru care chipul lui Dumnezeu

în om s-a întunecat. Dumnezeu a dat le-

gea i apoi L-a trimis pe Iisus Hristos

pentru a da exemplu i a trezi din som-

nolen chipul divin din om. Exemplul

este cel care stimuleaz libertatea, care îi

cheam pe oameni s se pun de acord cu

preceptele Domnului. Legea este correc-

torittm sau îndreptarea chipului, iar

exemplul lui Iisus Hristos. harul dat

oamenilor. Chiar dac exemplul este o

noiune prezent în teologia cretin,

Pelagiu greete atunci când îl ridic la

rangul de putere care stimuleaz voina,

înlturând harul.

Fiind achitat la Diospolis, Pelagiu îi scrie

papei Inoceniu I, atrgându-i atenia c
sinodul de la Cartagina a fost o calomnie

la adresa sa. Reacia a fost imediat.

Biserica din Africa ine un nou sinod la

Cartagina, în 418, care îl condamn din

nou. La aceast condamnare se adaug i
scrisoarea circular a papei Zosim, Trac-

loria, care duce Ia condamnarea defini-

tiv a pelagianismului. în plus, sinodul

ecumenic de ia Efes, din 431, îl con-

damn pe Pelagiu, alturi de Nestorie.

Cu toate acestea, influena pelagianismu-

lui a dinuit în Apus în Britania, unde va

fi eradicat doar în urma interveniei se-

vere a lui Germanus* de Auxerre, i în

Galia, unde situaia se complic datorit

apariiei semipelagianismului, o respin-

gere a predestinationismului augustin ian.

fr vreo aprobare corespunztoare din

partea lui Pelagiu. In Galia, controversa

continu pân în sec. V, când sub influ-

enta lui Caesarius* de Arles, se ajunge la

o înelegere în cadrul celui de al doilea

sinod de la Orange din 529,

între cele dou extreme, Augustin* i
Pelagiu*, apare un curent moderat, numit

semipelagianism, ale crui idei au fost

conturate de Cassian* de Marsillia (c.

420). cu larg audien în sânul mânsti-
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rilor din sudul Galiet. Acesta afirm,

împotriva formei extreme de predesti-

nare promovat de Augustin în scrierile

sale târzii, perseverena iinpecabilitii i
'numerus clausus' în cazul celor alei.

Prosper* de Aquitania, ucenicul lui Au-

gustin, preia i dezvolt ideile magistru-

lui su referitoare la predestinate, ceea

ce determin apariia a dou scrieri de

provenien galic, Objectionem Vmcen-

lianae, scris probabil de Vinceniu* de

Lerini, i Capitula Gallorvm. Prosper d
o replic foarte dur acestor scrieri în

dou dintre tratatele sale: Contra Colla-

torem i Capitula Ohjectiomrm Gallo-

rum. Ca urmare, semipelagianismul

descrete în intensitate, rmânând totui

doctrina dominant în Galia, timp de mai
multe generaii. în prima parte a sec. VI.

o nou controvers izbucnete, datorit

apariiei, în 470. a scrierii lui Faustus* de
Riez, intitulat De gratia, care promova

învturi semipelagiene. Dei autorul

era decedat de mai mult timp, lucrarea a

fosl denunat ca eretic atât la Roma, cât

i la Constantinopol i, mai ales, de clu-
grii scii în frunte cu loan* Maxeniu.
Acetia primesc sprijin din partea lui

Fulgeniu* de Ruspe i Cesarius* de
Arles, care determin condamnarea
învturilor semipelagiene la sinodul de

la Orange din 529. Dup. aceast dat,

teologia apusean va promova învtura
augustinian despre har. Trebuie reinut

c termenul de semipelagianism a fost

folosit de adepii lui D. Bariez pentru a

caracteriza învturile iezuitului L.

Molina, îns în aceast accepiune nu

mai este în uz,

Migne, PLS 1, 1101 i urm.; CPL 728-766;

H. Noris, Historia Pelagiana, Padova, 1673;

CP. Caspari, Briefe. Abhandlungen imd
Predignten, Christiania. 1890; A. Bruckner.

Quetlen zur Geschichte des pelagianischen

Strei/s, Sammlung ausgewhlter kirche- und

dogmengeschichtlicher Quellenschriften,

Reihe 2, VII, 1906; A. Souter, The Earliest

Latin Commenfaries on the Epistles of St.

Paul, 1927, p. 205-230; S. Prete, Pelagio e ii

pelagianismo, Brescia, 1961; R. R Evans,

Pelagius. hiquiries and Reappraisals,

London, 1968; H. Zimmer, Pelagius in Ire-

land. Texte und Untersuchungen zur patris-

tischen Literator. 1901; G. Pinval, Pelage.

Ses âcrils, sa vie et sa reforme. Etude d'his-

toire littârah-e et religieuse^ Lausanne, 1943;

G. Greshake, Gnade als konkrete Freiheir

Eine Untersuchung zur Gnadenlehre des

Pelagius, Mainz, 1972; F. A. Loofs, Semipe-

lagianisnms, în Realencyclopadie ftir protes-

tantisclie Theologie und Kirche, (citat: PRE
ed. 3), XVIII, 1906, p. 192-203; Cross,

Pelagianism. art. în ODCC, p. 1058-1059 cu

bibliografie; Idem, Semipelagianism, art. în

ODCC. p. 1258; V. Grossi, Pelage-Pdla-

giens-Pelagianisme, în DECA, II, p. 1976-

1980; J. Sttlben, Pelagius, în LACL, p. 490-

493. cu bibliografie. Vezi i bibliografia Ia

PELAGIU.

Pelagiu

Pelagiu (354-434) ereziarh. Dup infor-

maiile date de Augustin* Prosper*,

Ghenadie*, Orosiu* i Mercator*, Pela-

giu s-a nscut într-o familie roman din

Britania, iar dup Ieronim*, c ar fi fost

scoian de origine, ceea ce plaseaz locul

naterii sale în Irlanda, deoarece scoienii

se aflau acolo în acea vreme. Mai exist

o tradiie târzie care susinec Pelagiu s-a

numit Morgan (Marîgena, neX&Yioq), i
c s-a nscut la Bangor în Nordul rii
Galilor. Aceast prere nu este demn de

luat în seam. Data naterii nu este

cunoscut, anul 354 rmânând un punct

de reper. Venirea sa la Roma este pus
sub pontificatul lui Anastasiu, între 380-

384, sau în primii ani ai lui Graian, 375-

380. In urma cderii Romei, în 410*

Pelagiu se refugiaz în Africa. Viziteaz

mai întâi Hippo Regius. De aici merge la
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Cartagina, unde are ocazia sâ-l întâl-

neasc de câteva ori pe Augustin, viitorul

lui oponent, care era angajat în contro-

versa donatist. De la Cartagina pleac la

Ierusalim, unde câtig prietenia epi-

scopului loan, care îi va lua aprarea îm-

potriva lui Orosiu i a grupului de latini,

condus de Ieronim* care a gsit refugiu i
linite aici. Intre timp, Caelestius, rmas
la Cartagina, propovduiete deschis

învturile lui Pelagiu, i determin con-

vocarea unui sinod la Cartagina, în

411/2, care condamn aceste învturi.

Augustin nu a participat la acest sinod.

Acuzaiile au fost aduse de Paulin*, poe-

tul i biograful lui Ambrozie. Caelestius

se apr, îns aprarea a fost considerat

ca fiind prea evaziv i neconcludent i,

ca urmare, el i discipolii si au fost ex-

comunicai. Grupul lui Caelestius pleac

de la Cartagina la Efes. în anul 415, pe

când se afla la Diospolis. Pelagiu este

acuzat de erezie de ctre doi episcopi din

Galia, Eros i Lazarus din Aix, pe baza

unor citate extrase din lucrarea sa, intitu-

lat Liber Testimomorum, care afirmau

explicit posibilitatea impecabilitii

omului în virtutea voinei sale libere i a

posibilitii dat omului la creaie, de

ctre Dumnezeu, de a aciona potrivit po-

runcii divine. Pelagiu evit condamnarea

abordând problema în plan teoretic i
distanându-se de Caelestius. Ca urmare,

Pelagiu scrie Chartitla defemionis* un

scurt manifest de propagand, care este

trimis lui Augustin, i De libero arhilrio.

Lucrurile nu se opresc aici. Grupul de

teologi africani se adreseaz în cele din

urm papei Inoceniu I, explicând acestu-

ia erorile svârite la Diospolis. In

rspunsul su, cuprins în trei epistole pe

care i le trimite lui Augustin, acesta îi

condamn pe Pelagiu i Caelestius. Pe-

lagiu intervine imediat la pap, susinând

c este victima unor calomnii. între timp

papa Inoceniu I decedeaz i este urmat

de Zosim, care îl cheam pe Pelagiu i
Caelestius la Basilica Sf. Clement. Aici

este citit o scurt mrturisire de cre-

din, Libellusfidei, care este considerat

ca fiind conform cu credina ortodox i
în consecin cei doi sunt absolvii. Gru-

pul african reacioneaz i se întrunete

într-un concilium qfricani/m, iar hot-

rârile luate sunt trimise papei Zosim.

Acesta îi invit pe toi la pace i nu pur-

cede Ia revizuirea suspendrii condam-

nrii lui Pelagiu i Caelestius. Africanii

se îndreapt spre Ravenna i obin, în

418, condamnarea micrii pelagiene de

dou ori în acelai an. Paralel cu aceste

eforturi, grupul de teologi africani in un

concilium plenarium în Basilica Faustus

din Cartagina, în mai 418, sub pree-

dinia lui Aureliu de Cartagina i Dona-

tianus de Telepte. Sunt elaborate un nu-

mr de nou canoane care reafirm hot-

rârile conciliului din 411/2 care îl con-

damnase pe Caelestius, i se resping te-

zele pelagiene. Datorit atitudinii antipe-

lagiene a împratului, în iulie 418, papa

Zosim expediaz o scrisoare circular.

Tractoria, tuturor centrelor episcopale

importante din Rsrit i din Apus, re-

confirmând hotrârea papei Inoceniu I

în cazul lui Pelagiu i Caelestius, i soli-

citând acceptul tuturor episcopîlor. Ju-

lian* de Eclanum cere papei explicaii,

care s-au dovedit a fi inacceptabile. îm-

preun cu ali 18 episcopi, el refuz s
iscleasc Tractaria i, ca urmare, au fost

condamnai. Reacii împotriva scrisorii

Iui Zosim vin i din partea episcopilor

din Nordul Italiei. între timp, Honorius

d un rescripl urgentând punerea în prac-

tic a decretelor imperiale. Valentinian

III d un decret împotriva pelagienilor

din Sudul Galiei. Julian, cu un grup de

adepi, pleac în Rsrit, iar Pelagiu se

retrage în Egipt. Cei care ajung la Con-
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stantinopol îl regsesc pe Caelestius.

Patriarhul Atticos refuz s îi primeasc,

îns urmaul su, Nestorie*, este mai

binevoitor fa de ei. El solicit episco-

pului Romei informaii privitoare la con-

damnarea acestora. Când Nestorie este

atacat pentru învturile sale, el înclin

spre un pact cu pelagieniu De altfel,

Rsritul nu era preocupai de problemele

ridicate de controversa pelagian, teo-

logii rsriteni acceptând cooperarea din-

tre har i voina liber a omului fr a

impune anumite limite. Totui, sinodul

ecumenic de la Efes, din 431, sub influ-

ena lui Chirii*, condamn doctrinele lui

Nestorie i ale Iui Caelestius, fr a Ie

meniona numele. In plus. sinodul hot-

rte ca orice mitropolit sau cleric care

va îmbria învturile Iui Nestorie i
Caelestius s fie depus din treapt.

Cât despre Pelagiu, se pare c el a dece-

dat într-o localitate din Palestina, în

vârst de aproximativ 70 de ani.

Caelestius dispare din istorie dup si-

nodul de la Efes, iar Julian a decedat în

Sicilia în anul 454.

Mult vreme scrierile pelagiene au for-

mat un corpus unitar. Cercetrile recente

împart acest corpus în trei categorii:

scrieri autentice, aparinând lui Pelagiu,

scrieri neautentice i scrieri atribuite

altor autori care au simpatizat cu pela-

gianismul (Quasten).

a. Scrieri autentice: Expositiones XIII

epistularnm Pauli (Migne, PLS I, 1110-

1374); Liber de indwaiione cordis

Pharaonis (Migne, PLS I 1506-1539);

Expositio interlinearis Hbri lob (Migne,

PL 23, 1475-1538); De vila christiana

(Migne, PL 50, 383-402); Epistitla ad
Demetriadem (Migne. PL 30, 15-45); De
divina lege (Migne. PL 30. 105-116);

EpiSttda de virginitate (CSEL 1, 224-250);

Epistula ad Marcellam (CSEL 29, 429-

436); Episivia ad Celantiam (CSEL 29,

436-459); Libellus Jidei (Migne, PL 48,

488-491; Idem, 45, 1716-1718); De /ide

(rinitas sau Libri tres de Trinitate (Migne,

PLS I, 1544-1560); Liber testimomorum

sau Eclogarum liber (Migne. PL 1 , 25-32);

De Libero arbitrio (Migne, PL 48, 611-

613); De natura (CSEL 60. 233-299); De
amare; De bono constantiae (Migne, PL

91. 1065-1077); Epistula ad Laviwam

(CSEL 42. 68); Epistulam ad Innocentium

(Migne, PL 48, 610-611); Epishda ad

amicum (CSEL 42, 107); Epistula addis-

cipulos (CSEL 42, 177-178) i Fragmenta

Vindobonensia (Migne PLS I, 1561-1570).

b. Scrieri neautentice: Epistula ad ado-

lescentem (Migne PLS I, 1375-1380);

Tractatus divitiis (Migne PLS I, 1380-

1418); Epistitla malis doctorihus (Migne

PLS I, 1418-1457); Epistula de possibUi-

tate noii peccandi (Migne PLS I, 1457-

1464); Epistula de castitate (Migne, PLS

I, 1464-1505); Consolatio ad virginem

(Migne, PL 30, 55-60); Epistula ad Clait-

diam (CSEL 1, 219-223); Epistula ad
Oceanum (Migne, PL 30, 282-288). c.

Scrieri ale unor simpatizani pelagieni:

Epistula ad virginem devotam (Migne, PL

17, 579-598); Epistula de contemnenda

haereditate (Migne, PL 30, 45-50); Epis-

tula de vera circumcisione (Migne, PL 30.

188-210); Epistula de vera penitentia

(Migne, PL 30, 242-245) etc. Dup coni-

nut, scrierile pelagiene se împart în:

scrieri exegetice, teologice sau doctri-

nare i moral-ascetice. Lucrrile exege-

tice au urmrit dou principii: Scripturile

sunt lucrarea unuia i aceluiai Duh i de

aceea nu pot fi contradictorii. Pasajele

obscure trebuie explicate din prisma

celor clare. La acestea trebuie adugatc
dreptatea Iui Dumnezeu nu are preferine

pentru anumite persoane i nici nu soli-

cit imposibilul. Lucrarea doctrinar

principal este De natura, trimis lui Au-

gustin, care îi d acestuia primul rspuns
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în scris. Pelagiu susine c omul are ca-

pacitatea înnscut, ca dat prin creaie,

de a tri potrivit poruncilor lui Dum-
nezeu i s triasc în puritate, fr a

svâri pcate. în De libero arhitrio
voina liber este vzut ca o rdcin
implantat în om în starea neutr de la

creaie, în funcie de care acioneaz
voina liber. Harul lui Dumnezeu inter-

vine pentru a ajuta aceast prim hot-
râre, care nu este altceva decât provo-

carea de a urma exemplul lui Hristos.

Pentru doctrina lui Pelagiu vezi PELA-
GIANISM.

Migne, PLS L 1101 i urm.; CPL 728-766; J.

Baer, De operibu.s Fastidii, hritarmorum

episcopi, NUrenberg, 1902; A. Souter,

Peiagius' Expositions oj'Thirteen Epistles of
Saint Paul, Cam bridge, 1926; C. P. Caspari,

Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den
zwei tetzten Jahrhtinderten des kirchlichen

Altertvms und dem Anfang des Mittelalters,

Christiana, Oslo. 1980; H. Zimmer, Peiagius

in Ireland, Berlin, 1901; J. B. Bury, The
Origin ofPeiagius, Hermathema 13, 1905, p.

26-35. G. de Plinval, Pelage, 1943; R. F.

Evans, Peiagius* Veracity at the Synod of
Diospolis, în Studies in Medieval Culture,

Western Michigan University, 1964. p. 21-

30; J. Ferguson, Peiagius. Cambridge, 1956;

R
.
F. Evan s, Peiagius. Inqu iries and

Reappraisais, London, 1968; T. Bohlin, Die
Theologie des Peiagius, 1957; S. Prete,

Pelagio e îl Pelagianismo, 1 96 1 ; O. Werme-
I înger, Rom und Peiagius, Die theologische

Position der romischen Bischofe im pela-

gianischen Sireit in den Jahren 411-432,

Stuttgart, 1975, cu bibliografie; W. Ince,

Peiagius (2), art. în Smith-Wace, IV, p. 282-

295; R. Hedde, O.P.-E. Amann în DTC, XII.

pt. I, 1933, col. 675-715; Bardenhewer, IV,

p. 513-515; Altaner- Stuiber, 1980. p. 374-

377; Quasten, Pairolog_\\ IV, p. 465-486, cu

bogate indicaii bibliografice; V. Grossi,

Pelage-Pelagiens-Pelagianismc, în DECA,
II, p. 1976-1980; J. Sttkben, Peiagius, în

LACL. p. 490-493, cu bibliografie.

Pelagiu I

Pelagiu I, episcop al Romei între anii

556-561. S-a nscut la Roma, ca fiu al

unui oficial citadin {vicarianus) pe nume
loan. Dup terminarea studiilor, a fost

hirotonit diacon, iar papa Agapet, înainte

de a prsi Constantinopolul, îl numete
apokrisiarhul su. Dup moartea lut

Agapet, Pelagiu devine unealta împrte-
sei Teodora care dorea s-1 impun pe

scaunul roman pe Vîgiliu. în acest scop,

ea îl trimite pe acesta s împiedice, dac
era posibil, revenirea în scaun a Iui

Silverius, care, dup ce fusese ales i
hirotonit, a fost exilat de ctre Belizarie

din porunca împrtesei. Sub pontificatul

lui Vigiliu, Pelagiu rmâne apokrisiarh.

In aceast calitate, cltorete în Pales-

tina, iar Ja reîntoarcere, împreun cu pa-

triarhul Mennas, îl determin pe împra-
tul Justinian s promulge un edict de
condamnare a origenismului. Când papa

Vigiliu a fost chemat la Constantinopol

în problema
w

Celortrei capitole \ Pelagiu

ine locul acestuia în calitate de arhidia-

con. Aceasta a fost perioada în care Ro-

ma a fost atacat i cucerit de ctre
regele got Totila (546). Dei Pelagiu a în-

cercat s opreasc, prin intervenie direc-

t, cucerirea Romei, Totila cucerete
cetatea. Pelagiu însui îl primete pe
regele biruitor în catedrala Sf. Petru, iz-

butind s-l conving pe acesta s opreas-

c atrocitile îndreptate împotriva cet-
enilor Romei. Este trimis apoi la Con-
stantinopol de ctre regele Totila pentru a
media pacea cu împratul Justinian.

Rmâne la Constantinopol, unde îl sus-

ine pe Vigiliu în refuzul su de a nu
iscli condamnarea celor Trei Capitole i
de a nu participa la sinodul ecumenic de
Ia Constantinopol din 553. în cele din

urm, Vigiliu, condamnat de sinod, ce-

deaz în faa ameninrilor împratului.

Pelagiu scrie Refutalorium* împotriva
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hotrârii lur Vigiliu, document înaintat,

la cerere, împratului, Pelagiu este ares-

tat i întemniat în diverse^ mnstiri din

jurul Constantinopolului. în aceast pe-

rioad, el scrie In defemiom îrium capi-

lidonmu document conceput dup mo-
delul trimis de Facimdus* de Hermiane,
în care el îl acuz pe Vigiliu, printre

altele, c a trdat memoria papei Leon* I

i sinodul de la Calcedon. în 555, când
vestea morii lui Vigiliu ajunge la Con-
stantinopol, Pelagiu este eliberat din cus-

todie i. ajungând la înelegere cu îm-
pratul Juslinian, revine Ia Roma, ca suc-

cesor al lui Vigiliu. Numirea lui a cauzat

mari neliniti în Biserica de Apus. Cu
toate acestea, el a fost hirotonit i înscu-
nat în 556. Cu ocazia înscunrii. Pelagiu

face o mrturisire de credin în care afir-m explicit adeziunea sa fa de primele

patru sinoade ecumenice, în special fa
de Calcedon, menionând sub jurmânt
c nu a intenionat s-i cauzeze vreun ru
lui Vigiliu. Cu toate acestea, el nu a izbu-

tit s evite producerea unei schisme în

sânul Bisericii apusene, cauzate de epi-

scopii de Milano i Istria, care l-au acu-

zat c a acceptat condamnarea celor Trei

Capitole. O parte din corespondena sa,

mai ales cea cu Sapaudus, vicar papal i
episcop de Arles în Galia, abordeaz me-
reu aceeai problem a celor Trei Capi-
tole, în încercarea de a-i dovedi nevi-

novia.

Vitae paîK, Migne, PL 73, 855-988; Migne,
PLS IV, 1277-1369; CPL 1698-1703;
Migne. PG 86, 945-994; P.M. Gasso-C.M.
Battle, Pe/agii I Papae epistulae quae super-
sunt, Montserrat. 1956; R. Devreesse,

Pelagii diaconi ecclesiae romanae în deferi-

sionem trium capitulorum. Roma, 1932; E.

Caspar, Geschichte des Papsttums 2,

Tubingen, 1933, p. 286-305; B. Rubin, Das
Zeitalter Justinians, 1, Berlin, 1960; J.

Barmby, Pelagius /, în Smith-Wace, IV, p.

295-298: F.X. Murphy, Pelagius I, Pope, în

EC, II, p. 55-56; B. Studer, Pelage ler , în

DECA. U, p. 1 980; S.C. Kessler SJ, Pelagius

L von Rom, în LACL, p. 493.

Pelagiu II

Pelagiu [I, episcop de Roma (579-590), îi

urmeaz în scaun lui Benedict I. Este

originar din Roma, tatl su fiind Wini-

gild, ceea ce sugereaz ideea c a fost de
sorginte gotic. Pontificatul su este mar-
torul unor tensiuni politice dintre lom-
barei, care la acea vreme cuceriser
Italia, franci i bizantini. Acest conflict a

dus, în cele din urm, la înfiinarea exar-

hatului bizantin de la Ravenna (584).

Dup aplanarea tensiunilor politice,

Pelagiu va încerca s pun capt tensiu-

nilor aprute în timpul lui Pelagiu I, între

episcopii de la Aquileia i scaunul pon-
tifical, care aveau ca obiect cele Trei

Capitole, îns fr succes. Scrisorile sale

privind aceast tem se pstreaz. Ele

prezint interes teologic i istoric, întru-

cât analizeaz în detaliu, printre altele,

cazul celor trei episcopi condamnai:
Teodor* de Mopsucstia, Ibas* de Edessa

i Teodoret* de Cyr. Pelagiu a mai pro-

testat împotriva atribuirii titlului de
'patriarh ecumenic', patriarhului Ioan IV
de Constantinopol, refuzând s recu-

noasc actele sinodului pe care Ioan l-a

inut în 587. Acest titlu nu a fost folosit

acum pentru prima dat i este întâlnit ca
titlu onorific dat i altor patriarhi înainte

de Ioan IV. împratul Justinian s-a adre-

sat patriarhului de Constantinopol în re-

petate rânduri, numindu-l 'Prea Sfinitul

i Prea Fericitul arhiepiscop al acestei

ceti imperiale i patriarh ecumenic'.

Pân la aceast dat, nimeni nu a protes-

tant împotriva acestui mod de adresare.

Ioan Postitorul a folosit acest titlu atunci

când s-a ridicat problema jurisdiciei

Constantinopolului asupra Antiohiei.
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Plagiu vede îns în acest mod de adresare

o pretenie din partea patriarhului de la

Constantinopol de a avea autoritate asu-

pra întregii Biserici cretine. El merge

pân acolo încât îi interzice Iui Grigorie,

apocrisiarhul su, s mai aib vreo relaie

cu Patriarhul constantinopol itan. Scri-

soarea în care Pelagiu a protestat împo-

triva titlului de patriarh ecumenic' nu s-a

pstrat. Grigorie o menioneaz în timpul

disputei sale cu loan Postitorul. Pelagiu

moare în timpul molimei care a izbucnit

la Roma, fiind una din primele victime

ale acesteia i a fost înmormântat în bi-

serica Sf. Petru.

Migne. PL 72, 701-760: PLS 2, 1413 i urm;

CPL 1705-1707: MGH Ep 3, p. 448-450;

MGH Ep. 2,p. 440 i urm.; MGH Ep. 2. p.

442-467, ACO 4. 2, p. 105-132; E. Caspar.

Geschichte des Papsttums 2, Tttbingen.

1933, p. 352-374; O. Bertolini, Roma di

fronte a Bisanzio e ai Longobardi. Bologna,

194 1 . p. 225-300; L. Magi, La sede romana

nella corrispondenza degli imperaiori e

patriarchi bizantini, Roma, 1972, p. 162-

165; J. Richards, The Popes and the Papacy,

London. 1979: J.N.D. Kelly, The Oxford

Dictionary of Popes, Oxford, 1986, p. 65; P.

Mayvaert, A Letter of'Pelagius composed by

Gregory the Creat: Gregory the Great, ed. by

J.C. Caradini, University of Notre Dame.

1995, p. 95-1 16; J. Barmby, Pelagius (9) II,

în Smith-Wace, IV, p. 298-301; A. Di

Berardino, Pelage //, în DECA, II, p. 1980-

1981; S£. Kcssler, Pelagius II von Rom, în

LACL, p. 493-494.

Peshitta

Peshitta, textul Sf. Scripturi în traducere

siriac, oficial pentru cretinii sirieni.

Dei nu este vorba de cea mai veche tra-

ducere în siriac, ea se bucur de mare

cinstire, amintind de vremurile în care

Bisericile siriene înc nu se divizaser.

Nu se tie cine i când a fcut traducerea

Vechiului Testament. Cercetrile biblice

consider ca aceasta aparine unor cercuri

evreieti, cel puin în cazul Pentateuhu-

lui, în care au fost sesizate legturi cu

Targumele evreieti. Cât despre Noul

Testament, traducerea acestuia a fost atri-

buit lui Rabbula*, episcop de Edessa,

între 412-435, dei se crede c Rabbula

ar fi avut la îndemân o traducere deja

existent. Dac acest lucru este adevrat,

este posibil ca o astfel de traducere s fi

fost încheiat la sfâritul sec. IV.

Cea mai bun ediie Peshitta: P.E. Pusey-

G.H. Gwilliam, Oxford, 1901; A.S.Lewis,

The Old Syriac Gospels, London, 1910; L,

Haefeli, Die Peshitta des Alteti Testaments,

Alttestamentliche Abhandlungen, XI, Hft. 1,

1927 cu bibliografie; A. VOObus, Investi-

gations into the Text of the New Testament

used by Rabbula of Edessa, Contributions of

Baltic University, LIX, Pinneberg, 1947;

idem, Researches ort the Circidafiori of the

Peshitta in the Middle of the Fifth Century,

ibidem. LXIV, 1948; idem, Studies in the

Hisiory ofthe Gospel Text in Syriac, CSCO,

CXXVIII, 1951, p. 46-60; Cross, Peshitta,

ODCC, p. 1067; P. Burns, Peschitta, în

LACL, p. 494, cu bibliografie; Urbina, Pa~

trologia Syriaca, p. 226 cu bibliografie.

Pellegrinus

Personaj necunoscut, probabil episcop,

care a activat în sec. V sau în prima

jumtate a sec. VI, despre care tim c s-a

dedicat studiilor biblice, efectuând o

nou versiune a crilor sapieniale i

probabil i a altor cri biblice, inspirân-

du-se din Ieronim*. El a revizuit canonul

Iui Priscilian* privind scrierile pauline.

în sec. XX s-a acreditat ideea c el ar fi

realizat o versiune latin complet a Sf.

Scripturi, îns tar certitudine.

T. Ayuso Marazuela, La Vetus Latina

Hispana, 1. Madrid, 1953, p. 520-522; B.
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Fischer, Algunas observaciones sobre ei

<Codex Golhrcus>de la R.c. de S. Isidoro eu

Leân % Archivos leonenscs 15, 1961, p. 5-47;

M. Diaz y Dfaz, Petlegrinus, în DECA, II, p.

1983.

Petilian

Petilian, episcop donatist de Constantina

sau Cirta (395-412), adversar al luî

Augustin*. Jurist de formaie. Petilian

devine donatist i este numit episcop

împotriva voinei sale. în perioada lui

Augustin, el devine reprezentantul cel

mai de seam al Bisericii donatiste. în

jurul anului 400/1. el adreseaz preoilor

donatiti o encliclic, Epistola ad pre-
byteros, în care susine, cu diverse argu-

mente, c adevrata Biseric cretin din

Africa de Nord era cea donatist, Augus-

tin primete aceast scrisoare în timpul

unei vizite la Cirta i îi rspunde în

primele dou cri: Contra Litieras Peti-

lianL La rândul lui, Petilian îi adreseaz
de aceast dat lui Augustin o scrisoare

personal, Ad Augustimtnh în care îl

acuz c nu a încetat niciodat de a fi

maniheu. In replic, Augustin scrie înc
dou cri: Conwa Litteras Petiliani.

Disputa ia amploare, iar în 410 Petilian

scrie De unico baptismo, în care apra
practica donatist a rebotezârii celor care

deveneau membri ai Bisericii donatiste.

Augustin îi rspunde i de aceast dat în

tratatul De imico baptismo contra Peti-

lianum. La întrunirea de la Cartagina din

anul urmtor, 411, Petilian apare ca ap-
rtor neobosit i deosebit de subtil al do»

natismului. Documentele întrunirii men-

ioneaz c el a luat cuvântul nu mai

puin de o sut cincizeci de ori. în cele

din urm. cauza donatismului a fost în-

frânt. Dup proscrierea donatismului,

Petilian a fost depus din treapt, dei el

se va strdui s adune un grup de adepi

rmai fideli, care vor ine un sinod epi-

scopal în Numidia. Cauza donatismului

rmâne îns închis. Dup 41 5, nu se mai

tie nimic de Petilian. Lucrrile sale nu
s-au pstrat decât fragmentar în scrierile

lui Augustin.

O încercare de reconstituire a lucrrilor lui

Petilian la Monceaux, V, p. 31 1-318. Scrierile

lui Augustin împotriva Iui Petilian; Petsching,

CSEL 52, p. 3-227; S. Lancel, Aotes de la con-

ference de Carthage en 411, SCh., 194, 1,

Paris, 1972, p. 221-238; H.W. Phillott,

Petitianus, în Smith-Wace, IV, p. 323-326;

W.H.C. Frend, Petitlien, în DECA, II, p. 2008;

W, Geerlings, Petitianus, în LACL, p. 494.

Petroniu de Bologna

Petroniu de Bologna, dup mrturiile lui

Eucherius* de Lyon i Ghenadie*. Pe-

troniu a fost episcop de Bologna între

431/2 i 450, Ghenadie îi atribuie dou
scrieri; Vitapatrum monachorum Aegypfi

i Tractatus de ordinatione episcopi.

Cercetrile ulterioare au dus la concluzia

c aceste lucrri nu îi aparin. In schimb,

de la ef au rmas, dup cum opineaz G.

Morin, dou predici, una în cinstea Sf.

Zeno; Sermo Petronii Episcopi Vero-

nensis in Natale Sandi Zenortis, i a

doua, pe care a inut-o cu ocazia aniver-

srii numirii sale în scaunul de episcop:

Item sermo adus sttpra in die ordnatio-

nis vel natale episcopi.

CPL 210 i urm.; G. Morin, RBen 14, 1897,

p. 3-8 i PLS 3, 141-143; Eucherius de Lyon,

în Migne, PL 50, 719; Ghenadie în Migne,

PL 58. 1082 i urm.; F. Lanzoni. Petronio di

Bologna, Bologna, 1948; C. Truzzi, Zeno,

Gaudenzio eCromazio, Brescia, 1985, p. 95-

97; F. D. Petronius (2), în Smith-Wace, IV, p.

328-329; Cross. Petronius, în ODCC, p.

1076-1077; B. Studer, Petronivs de Bologne,

în DECA, II, p. 2009; B. Dtlmler, Petronius

von Bologna, în LACL, p. 494-495 i biblio-

grafie scurt.
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Petru, Sf.,

Sfântul Petru, unul din cei doisprezece

apostoli, fratele apostolului Andrei. In-

formaiile pe care le avem despre Sf.

Petru sunt furnizate în special de Evan-

ghelii, Faptele Apostolilor. Epistola ctre

Galateni a Sf. Apostol Pavel i tradiia

bisericeasc. Petru a fost de origine din

Bethsaida. localitate în apropierea La-

cului Tiberiadei. Locul chemrii lui Petru

la apostolat este prezentat de Ioan Evan-

ghelistul ca fiind Betania, când fratele

su, Andrei, cel dintâi chemat, l-a pre-

zentat Mântuitorului, în timp ce Evan-

gheliile sinoptice afum c a fost Gali-

leea. Aceast discordan poate fi rezol-

vat în sensul c Petru l-ar fi întâlnit pe

Mântuitorul mai întâi pe valea Iordanului

i apoi în Galileea, când a avut loc che-

marea lui final la apostolat, cu ocazia

pescuirii minunate. Numele lui Petru a

fost Simon. La acceptarea lui ca apostol,

el primete numele de Chifa, echivalen-

tul lui Petru în aramaic, ceea ce înseam-

n 'piatr*. Asemenea fratelui su, el a

fost pescar Când i-a început activitatea

public. Petru era deja cstorit i se

mutase la Capernaum, unde tria împreu-

n cu soacra sa. Nicieri nu se face men-

iune în legtur cu soia sa, dei din

Epistola întâia ctre Corinteni 9, 5, se

poate deduce c el i-a luat soia în cl-
toriile sale misionare. Textele canonice

nu ne spun dac Petru a avut sau nu

copii, doar Faptele apocrife ale lui Petru

vorbesc despre fiica sa. In rstimpul

activitii de pe pmânt a Mântuitorului,

Petru a fost de fa în toate ocaziile, când

doar un grup restrâns dintre ucenici au

fost admii (Matei 9. 18-26; 17, 1-8; 26,

37). Adeseori, el devine purttorul de

cuvânt al celorlali apostoli. Dei privi-

legiul prioritar de a fi descoperit c lisus

este Mesia îi revine Sf. Apostol Andrei

(Ioan 1,41), Petru este cel care afirm cu

mai mult trie acest lucru, fapt pentru

care Mântuitorul îl evideniaz (Matei

16, 13-20). Cu toate acestea, el este cel

care fluctueaz în credina sa în Hristos,

de la afirmare i pân la negare sau lep-

dare de EI. Petru este între primii ucenici

care au sosit la mormântul Mântuito-

rului, dup ce femeile anun învierea Sa,

iar dup înlarea la Cer, se erijeaz, fr
a fi ales de cineva, în conductor al apos-

tol ilor. îi exercit rolul de conductor în

numirea celui care îl înlocuia pe Iuda

(Fapte I, 15-22); vorbete la Pogorirea

Duhului Sfânt (Fapte 2, 1 4-4 1 ); este unul

din cei dintâi apostoli care svârete o

minune în numele lui lisus (Fapte 3, 1-

10); îi condamn pe Anania i Safira;

svârete multe minuni; îl primete pe

Cornelius în Biseric (Fapte 10. 1-11,

18), ceea ce a fost intepretat ca un prim

gest de deschidere a învturii cretine

ctre neamuri, dei în disputa cu Sf.

Apostol Pavel este cei care susine cere-

rile iudeo-cretinilor privind observarea

practicilor impuse de Lege (Galateni 2,

11-21); iese în eviden cu ocazia sino-

dului apostolilor de Ia Ierusalim (Fapte

15, 7-11). întrucât Sf. Pavel menioneaz

grupare a lui Chifa la Corint (I Co-

rinteni I, 12), se crede c el ar fi vizitat

aceast cetate. Informaiile privind acti-

vitatea sa misionar sunt relative i re-

duse. Se tie c a propovduit la Ieru-

salim, în ludeea, în Samaria, în Asia

Mic, pân în Babilon. Interpretm 'pân

în Babilon' în sensul c a propovduit

inclusiv în acest teritoriu. Meniunea din

1 Petru 5, 13 trebuie îneleas cu referire

Ia Biserica cretin din Babilon i nicide-

cum din Roma. Dac ar fi fost vorba de

Roma, Sf. Petru ar fi menionat numele

de Roma i nicidecum nu ar fi fcut doar

o vag aluzie metaforic. De altfel,

tradiia leag cea mai mare parte a acti-

vitii sale de Antiohia i inuturile îm-
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prej urtoare, întrucât despre el se spune

c a fost episcop al acestei ceti timp de
20 de ani, înainte de a ajunge la Roma. El

ajunge la Roma în timpul celei de a doua

captiviti a Sf. Apostol Pavel, sau cel

mai devreme dup revenirea acestuia din

Spania i înainte de a face cltoria de
rmas bun în Asia Mic i Macedonia.

Aici, la Roma, s-a svârit prin moarte

martiric, alturi de Sf. Pavel, în timpul

persecuiei neroniene. Legenda episco-

patului Sf. Petru la Roma, timp de 25 de
ani, aparine sec. al II Mea. De altfel, Sf.

Irineu {Adv. haer. III. 3.2 i 3.3) spune

clar c 'cea mai mare, cea mai veche i
cunoscut de toi, întemeiat de cei doi

preamrii apostoli Petrii i Pavel' este

Biserica Romei, iar
tadup întemeierea i

zidirea Bisericii, fericiii apostoli au

înmânat slujirea episcopatului lui Lînus',

ceea ce înseamn c cei doi apostoli au

condus împreun soarta Bisericii din

Roma, întemeiat de ei, i tot împreun
au numit un prim episcop, pe Linus, îna-

inte ca ei s fi suferit moartea martiric.

Sf. Petru a fost rstignit cu capul în jos,

dup propria lui dorin, i a fost înmor-

mântat, potrivit mrturiei preotului ro-

man Caius, slujitor în timpul episcopatu-

lui lui Zefirin (199-217), pe dealul Vati-

can. Descoperirile arheologice de sub

Basilica Sf. Petru au confirmat tradiia.

Pe lâng cele opt cuvântri pstrate în

Faptele Apostolilor (I, 15-24; 2, 14-41;

3, 1 2-26; 4, 8-2
1 ; 5, 29-42; 1 0, 34-48; 1 1

,

4-17; 5, 5-11), de Ia Sf. Petru au rmas
dou epistole care îi poait numele: I i II

Petru. Prima epistol a fost scris din

Babilon (anul 63-64), iar a doua, de la

Roma (anul 67). Cele dou epistole au un

ton unitar, abordând, pe de o parte, teme

pastoral-morale, i teme dogmatice de

prim rang, cu implicaii serioase pentru

învtura hristologic, trinitar, soterio-

logic i eshatologic a Bisericii cretine,

pe de alt parte.

F.J. Foakes Jackson, Peter, the Prince of
Apostles. 1927; U. Holzmeister, VitaS, Petri

Apostoli, Paris, 1936; O. Cullmann, Peter,

Discipk, Apostle, Martyr. An Historicai and
TheoiogicaJ Study, a doua ediie revizuit.

Philadelphia, 1962 (vezi i originalul în ger-

man. Zttrich, 1952); A. Schlatter, Petrus

und Patdus nach dem ersten Petrushrief.

1937; J. Mun-ck, Petrus und Paulus în der

Offenbarung Johannis, Copenhaga, 1950; K.

Heussi, Die romische Petrustradition in kri-

tischer Sicht, Tilbingen, 1955; loan Mircea,

Epistola I aSf. Apostol Petru, Introducere i
comentariu, în Glasul Bisericii, XXXII, nr.

9-10/1973; Idem, Epistola II Petru, Intro-

ducere i comentariu, în Glasul Bisericii,

XXXIV, 9-10/1975; idem. Petru, în idem.

Dicionar al Noului Testament, EIBMBOR,
Bucureti; 1995, p. 393-394; H. Chadwick,
The Earfy Church. Penguin Books, retip,,

1974, p. 18, 162; J.J. Castelot, Peter,

Apostle. St.. în EC, 1!, p. 200-205; Cross,

Peter, St„ în QDCC, 1067-1068; J.M.

Hutchinson, Concordia Apostolorum. Chrts-

tian Propaganda at Rome in Fourth and
Fifth Centuries. A Study in Earfy Christian

Iconography and Iconology, London, 1982;

U. Fasola, Petru e Paolo a Roma, Roma,
1980; V. Saxer i U. Brocolli, Pierre, în

DECA, II, p. 2029-2034, cu bibliografie; G.

Rowekamp, Petrus-Literatur, în LACL,
p.495-498, cu bibliografie.

Petru, Apocalipsa Sfântului

Apocalipsa Sf. Petru este unul din cele

mai interesante documente care trateaz

teme apocaliptice, datând din sec. II. în

timpul spturilor din cimitirul de la al-

Havvawis, întreprinse de S. Grebaut în

1886/7, în necropola de Ia Aklimin, au

fost descoperite, în mormântul unui

clugr cretin, o serie de foi de perga-

ment, coninând, pe lâng Cartea lui

Enoch i Evanghelia lui Petru*, o versiu-
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ne în limba greac a Apocalipsei lui

Petru. Textul a fost recunoscut datorit

fragmentelor care s-au pstrat la Cle-

ment* de Alexandria, in Eclogae pro-

pheticae (41, 2). înc din 1910 era cu-

noscut traducerea în etiopiana a acestui

text, într-o form uor modificat. Har-

nack a divizat textul grec al Apocalipsei

petrine în 34 de versete. Valoarea acestui

document nu trebuie subestimat. Petru a

fost unul din martorii învierii Mântui-

torului. In acest text. Clement, discipolul

lui Petru, joac un rol important. în

descrierea raiului i iadului, autorul tex-

tului folosete din abunden idei orien-

tale care i-au pus amprenta pe literatura

apocaliptic iudaic, i din religiile de

mistere. Râul de foc este un element

prezent în Egiptul antic. Prezena lui

Marcu, un alt ucenic al lui Petru, face

posibil legarea tradiiei apocaliptice

petrine de Egipt. Apocalipsa descrie

modul în care Domnul a binevoit s arate

Apostolilor si vederea frailor i a mo-

dului în care acetia au fost rspltii în

lumea de dincolo. Clement i Fragmentul

Muratori* susin c este un text scriptu-

ristic, iar Sozomen (sec. V) menioneaz
c era înc citit în vremea sa, în Vinerea

Mare, în unele biserici din Palestina.

O. von Gcbhardt, Das Evangelium und die

Apokalypse des Petrus, 1893; M.R. James,

The Apocryphal New Testament, 1924, p.

507-510; Idem, The Rediscovery of the

Apocalypse of Peter, în The Church

Quarterly Review, LXXX, 1915, p. 1-37; A.

Harnack, Bruchstiicke des Evangelhtms und

der Apokalypse des Petrus, TU, 9, 1893;

idem, Die Petrusapokalypse in der abend-

lândischen Kirche, TU, 9, 1895; Th. Zahn.

Grundriss der Geschichte des neutesta-

mentlichen Kanons^ 1904, p. 24; Barden-

hewer, I, p. 610-615; Allaner-Stuiber, 1980,

p. 141 i urm.; C. Detlef G. Mliller, Apo-

calypse of Peter, în W. Schneemelcher (ed)

,

New Testament Apocrypha* voi. II: Writings

Relating to the Aposties; Apocalypscs and

Related Subjects, James Clarke & Co Ltd,

1992, p. 620-638 traducere în englez i bi-

bliografie G. R&wekamp, Petru-Uteratur, în

LACL, p. 495-498 în special p. 497-498.

Petru, Evanghelia Iui

Evanghelia lui Petru este un text evan-

ghelic apocrif atribuit lui Petru, frecvent

menionat în literatura cretin a pri-

melor veacuri. Eusebiu* menioneaz de

dou ori acest document, subliniind c
nu face parte din scrierile recunoscute de

Biseric, fr îns a da detalii despre

coninutul lui. Ieronim* i Decretum Ge-

lasianum* fac referire doar la cele afir-

mate de Eusebiu. Unul din cele mai vechi

manuscrise, care conine parial acest

text, este cel descoperit la Akhmim în

Egypt, în 1886/7. Serapion*. episcop de

Antiohia (aprox. 190), spune c aceast

Evanghelie era folosit la Rhossus.

Origcn*, chiar dac nu a avut în mân
Evanghelia dup Petru, menioneaz
existena ei când spune c unii oameni

afirm c fraii Domnului sunt din prima

cstorie a lui losif (Acest lucru este ex-

plicit afirmat în Protoevanghelia tui fa-

cav 9, 2). Cercetrile ulterioare desco-

peririi manuscrisului de la Aklimim

relev folosirea acesteia de la JiiStin* i

pân la Afraat* în secolul IV. Coninutul

evangheliei este antiiudaic. iar din punct

de vedere teologic, conine tendine do-

cetice clare. Cât privete locul i data

scrierii, se pare ca a fost Siria, pe la mij-

locul sec. II. Critica biblic a scos în evi-

den faptulc în textul evanghelic petrin se

regsesc citate din evangheliile canonice.

O. von Gebhardt, Das Evangelium und die

Apokalypse des Petrus. Die neuentdeckten

Bruchstiicke nach einer Photographie der

Handschrift zu Gizeh in Lichtdruck heraus-

gegeben, 1 893; H.B. Swete, The Apocryphal
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Gospel of Peter. The Greek Text qfthe newfy
discovered Fragments, London2 , 1893; E.

Klostermann, Apokrypha I. KIT 3, 1933; A.

de Santos Otero, Los Evangelios Apocrifos.

BAC, 148, Madrid4 1984, p. 375-396; 19886,

p. 369-387; A. Fuchs, Das Petrusevan-

geliurn. Mii 2 Betrgen von F Weifiengruber

und irnter Mitarb. von Ctv: Eckmair, Studien

zum NT und seiner Umwelt, B, 12, Linz,

1978 (Wortkonkordanz und gramattschen

Untersuchungen); Adolf Harnack, Die
Bruchstucke des Evangeliums und der Apo-
kalypse des Petrus

y TU, 9.2, 1 8932 ; Cross, în

ODCC, p. 1069-1070, cu bibliografie;

Schneemelcher, New Testament Apocrypha,

voi. L 1992, p. 216-227, cu bibliografie; G.

Rowekamp, Petrus-Uteratw\ în LACL, p.

495-498, cu bibliografie.

Petru, Faptele Iui

Faptele iui Petru, este vorba de un docu-

ment apocrif scris în limba greac, între

anii 120-200, cu probabilitate în Asia

Mic. Documentul s-a pstrat în între-

gime în traducere latin, Ms. Vercelli. în

Martiriul lui Petru este relatat i inciden-

tul Quo vadis? i descrierea modului în

care Sf. Petru a fost martirizat. Exist

anumite nuane docetice în text, acestea

fiind puse pe seama capacitii teologice

limitate a autorului i nicidecum pentru

c ar fi fost redactat i folosit de cercuri

neortodoxe (Cross). Faptele Iui Petru s-au

bucurat de o larg circulaie, dovad tra-

ducerile existente în copt, siriac,

armean, arab, etiopiana i slavon.

L. Vouaux, Les Ades de Pierre. introduction,

Textes, Traduciion ei Commentaire, Paris,

1922; C. Schmidt, Die aiten Petrusukien,

TU, 24. 1, 1903, p. 3-7 (text coptic); A.

Baumstark, Die Petnts- und Paittusakten in

der iiterarischmi (Jherlieferung der

dyrischen Kirche, 1902; G. Stuhlfauth, Die

apokryphen Petrusgeschichten in der alt-

chr/stlichen Kunst< 1925; W. Schneemelcher,

în Schneemelcher, New Testament Apo-

crypha, voi. 2, 1992, p. 271-321, cu biblio-

grafie; Quasten, Patrology, I, p. 133-135, cu

bibliografie; G. Rfiwekamp, Petrus-Lite-

ratur, în LACL, p. 495-498, cu bibliografie.

Petru al Alexandriei

Petru al Alexandriei (m. 311), conduc-
tor al colii catehetice i episcop în Ale-

xandria (300). La episcopat îi urmeaz
lui Theonas. Cel de al doilea edict de per-

secuie al lui Diocleian, care poruncea

arestarea tuturor clericilor (martie 303),

îl determin s fug din Alexandria. în

timpul absenei sale, protia tronului epi-

scopal din Alexandria este uzurpat de

episcopul Meletie* de Lycopolis din

Tliebaida, sub motiv c acesta a fost

abandonat de ctre titular din fric. La
revenirea sa, Petru îl depune pe uzurpa-

tor printr-un sinod inut în Alexandria

(305 sau 306), sub acuza c a svârit
mai multe crime i c a adus jertfe zeilor.

Ca retaliere, Meletie se rupe de Biseric,

provocând o schism, cunoscut sub

denumirea de schisma meletian, care a

dinuit mai multe secole. Ereticul Arie*

a gsit sprijinitori în rândul adepilor Iui

Meletie. Petru va fi decapitat în timpul

persecuiei lui Maximin Daia, în anul

311. Actele martinului, redactate la o
dat târzie, s-au pstrat în limbile greac,

latin, siriac i copt.

Petru a fost un antiorigenist convins.

Poate din aceast pricin Eusebiu* de

Cezareea nu menioneaz operele sale

care, din nefericire, s-au pstrat fragmen-

tar în actele unor sinoade ecumenice i în

scrierile Iui Atanasie* i Leoniu* de Bi-

zan. Principala sa lucrare, Didascaha

sau învtura, a fost o expunere siste-

matic a doctrinei cretine, cuprinzând

patru cri, pstrate separat (Coman):

Despre Dumnezeire; Despre venirea

Mântuitorului nostru; Despre suflet i
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Despre înviere. La acestea se adaug lu-

crarea Despre pocin, numit i
Epistol canonic: Despre Papi i Ctre
alexandrini, despre Meletie. Din frag-

mentele rmase nu se poate reconstitui

întreaga gândire a lui Petru. Cu toate

acestea, reinem acurateea i ortodoxia

învturii sale, ceea ce a determinat pre-

luarea de pasaje din opera sa scrise în

actele sinodului ecumenic de Ia Efes

(43 1 ).

Migne, PG 18, 449-552; Patrologia Oricn-

lalis l 383-400; 3, 353-361; M. J. Routh,

Reltquae sacrae, ed. a 2-a, 4, 21-82: W. E.

Crum, Texte attribvted to Peler of Alexan-

dria, edited and translatedJThSU4 t 1902/3,

387-397; L.B. Radford, Three Teachers of
Alexandria: Theognostus, P/'erius and Peter,

Cambridgc, 1908; W. Bienert, Neue Frag-

mente des Dionysius und des Petrus von

Alexandrien aus Cod. Valop., 236, Kliro-

nomia, 5, 1973, 308-314; Cross, Peter of
Alexandria, art. în ODCC, p. 1070; W.

Bright, Petru of Alexandria, art. în Smith-

Wace, IV, p. 331-334; Bardenhewer, II, p.

239-247; Quasten, Patrology, II, p. 1 13-118,

cu bibliografie; I. G. Coman, II, p. 433-438;

M. Simonetti, Pierre d'Atexandrie* în DECA,
II, p. 2035-2036; T. Btthm, Petrus L von

Alexandrien, în LACL, p. 498-499.

Petru II de Alexandria

înainte de a deceda în anul 373, Ata-

nasie* îl numete ca succesor pe Petru,

care era deja preot, îns împratul Valens

îl aresteaz i îl întemnieaz, numind în

locul lui un episcop arian, pe Lucius.

Petru izbutete s fug din închisoare i
se retrage Ia Roma, unde pap era

Damasus*. Revine la Alexandria în anul

379, cu puin timp înainte de moartea lui

Valens. în 380 îl susine pe Maxim
împotriva lui Grigorie* de Nazianz ca

patriarh de Constantinopol, îns fr suc-

ces. Din puinele sale scrieri se poate

deduce c el a afirmat dualitatea celor

dou firi, uman i divin, în Hristos, i a

recunoscut omenitatea Sa.

Migne. PG 33, 129 i urm.; CPG II, 2515-

2517; F. Scheidweiler, în GCS 44, ip. 249-

260; M. Richards, Quelques nouveaux frag-

mente des Peres anteniceens et niceens* SO
30, 1963, p. 80 i urm.; C.W. Griggs, Early

Egyptian Christianity. Leiden, 1990. p. 181-

183, 185; W. B, Petrus (5) II, în Smith-Wace,

IV, p. 334-336; M. Simonetti, Pierre II

d'Alexandrie* în DECA, It, p. 2036; T. Bohm,

Petrus IL von Rom, în LACL, p. 499.

Petru de Apamea

Petru de Apamea (sec. VI). episcop mo-

nofizit de Apamea, ucenic al lui Sever,

patriarh monofizit de Antiohia (5 1
2-5 1 8,

m. 537/8). A fost înscunat episcop de

Apamea (capitala Siriei Secunda), în

jurul anului 510, în timpul împratului

Anastasie. Numit în scaun, el terge din

diptice numele tuturor episcopilor orto-

doci care i-au precedat, ducând o via
scandaloas, dup cum ne informeaz

documentele vremii (Libetlus monacho-

rum. Mansi, 8, 1 129). Petru a fost exco-

municat la sinodul de la Tyr, din anul

518. O dat cu urcarea pe tron a împra-

tului Justinian i cu încercarea de resta-

bilire a ortodoxei, el a încercat s readuc

în sânul Bisericii i pe monofiziii prote-

jai de Teodora, care izbutise s-l nu-

measc pe Antim, patriarh de Constani-

nopol care avea înclinaii monofizite. In

536, patriarhul Antim este înlocuit cu

Menas. Un sinod este convocat la Con-

stantinopol, la care au fost invitai Se-

ver*, Petru i Zoaras. întrucât acetia, în

timpul ederii în capital au fcut propa-

gand monofizit intens, au fost con-

damnai de sinod i depui din treapt,

condamnarea lor fiind menionat în

Codex juris ca novella 42. In diverse
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manuscrise siriace exist o serie de scri-

sori pe care Sever i Ie-a adresat. Nu s-a

pstrat îns nici o scrisoare de rspuns a
lui Petru.

Mansi, 8, 578, 1068-1 138; Fliche-Martin, IV, p.

453; E. Venables, Petrus (12), în Smith-Wace,
IV, p. 340-341; Bardenhewer, V, 22; A. de
Nicola, în DECA, H, p. 2036-2037; P Roche,
Peter ofApamea, în CE, II, p. 209-2 1 0.

Petru de Callinicus

Petru de Callinicus, cunoscut sub denu-
mirea de Petrus minor, patriarh monofi-
zit de Antiohia, între 581-591. Este cu-
noscut în istoria dogmelor pentru disputa

hristo logic cu Dam ian, patriarhul Ale-
xandriei (578-605), împotriva cruia a

scris un tratat în patru cri, fiecare carte

fiind divizat în 25 de capitole. El a scris

acest tratat în greac, îns a supravieuit

doar în traducere siriac. De la el au mai
rmas: o omilie metric pentasilabic

despre Rstignire, mai multe scrisori, o

anafor i un tratat împotriva triteitilor.

A decedat în 591, la mnstirea Gubba
Barraja.

R.Y. Ebied, A. van Roey, L.R. Wickham, în

CCG, 29, 32, 35, împotriva lui Damian în

siriac i englez; idem, Peter ofCalfimuim,
Anti-Triiheisi Dossier, Leuven, 1981; R.Y.
Ebied, L.R. Wickham, The Discoarse ofMar
Peter on the Crucifixion* în JThS, 26, 1975,

p. 23-27; Duval, p. 365-366; Baumstark.
177; Chabot, p. 78-79; Urbina. p. 165; R.Y
Ebied. Peter of Amioch and Damian of
Alexandria: the End of a Friendship, A
Tribute to A. VSdbus, Chicago, 1977, p. 277-
282; J.-M. Sauget, Pierre de Callinicie, în

DECA, II, p. 2037. cu bibliografie; C.
Schmidt, Petrus von Callinicus, în LACL, p.
499-500, cu bibliografie.

Petru Diaconul

Petru, diacon la Roma, ucenic i prieten

al lui Grigorie* cel Mare. Dup ce a dat

averile sale sracilor, el îmbrieaz
viaa monahal. Grigorie îi d sarcina de
a administra bunurile bisericeti. Cl-
torete, trimis de acesta, în Sicii ia i
Campania. Intre cei doi a existat un
intens schimb de scrisori. Petru apare ca
personaj principal în Dialogurile lui

Grigorie. Sub numele lui s-a pstrat o
scrisoare intitulat; Liber Petri diaconi et

aliorum qui in causa fidei a Graeca ex
Ohertte Ramam missi fuerunt, care are

un coninui dogmatic, cu precdere hris-

tologic, subliniind credina de la Calce-
don, aa cum a fost formulat de Chirii*

al Alexandriei. Petru a decedat la Roma
în 605. A nu fi confundat cu Petru Dia-

conul, clugr scit.

Migne, PL 45, 1772-1776; 62, 83-92; 65,

447-450; CPL, 663 i 817; OJ. Blum, Peter
the Deacon of Rome, în CE, II, p. 216; L.

Dattrino, Pierre, în DECA, II, p. 2034.

Petru Diaconul

Petru Diaconul este unul din clugrii
scii, venii la Roma cu scopul de a primi

din partea pontifului roman recunoa-
terea formulei theopaschite Unus de
Trinitate passus est. întrucât recunoa-
terea nu a fost primit, clugrii scii din

Roma, în frunte cu Petru Diaconul, au

adresai o scrisoare episcopilor africani

care se gseau în Sardinia, unde fuseser
alungai de ctre vandali. Conductorul
acestora era Fulgeiu* de Ruspe. Scrisoa-

rea sau epistola acestora nu era altceva

decât o prelucrare a tratatului lui loan*

Maxeniu, Libellus Fidei, care urma s
fie predat la Constantinopol legatului

roman. în hristologie, scrisoarea afirma

unitatea firilor în Hristos, încercându-se

totodat evitarea separrii firilor ca în

nestorianism*, sau amestecarea lor, dup
cum afirma Eutychie* (£/?. 6). Cele dou
naturi unite dau natere doar 'unei naturi
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a Logosului devenit trup' (Ep. 3), o na-

tur dup trup a Logosului. Sub influena

lui Toan* Cassian. învtura despre har

i disputele referitoare la aceast înv-

tur, prezente în gândirea lui Faustus*

de Riez (Ep. 14-28), au fost asociate cu

doctrina hristologic (£/?. 1-13). Fulgeiu

de Ruspe confirm, în numele episcopilor

africani, învtura clugrilor scii (Ep.

16) i contribuie astfel la o schimbare a

atitudinii romane fa de teologia alexan-

drin. Teologia cuprins în epistolele lui

Petru Diaconul a fost consfinit în 553

la cel de al cincilea sinod ecumenic. A nu

fi confundat cu Diaconul roman Petru,

ucenic i prieten al lui Grigorie cel Mare,

care a decedat în 605 la Roma.

Ep. Fitlgvnhi de Ruspe, Epistola 16, în J.

Fraipont,CCL91, p. 551-562; F. Glorie, CCL
85A, p. 157-172; E. Amman, Pierre Dtacre,

în DTC 12, 2, 1928 i urm.; V. Schurr,

Trmitatslehre des Boethius, Paderborn, 1935.

p 159 i urm.: M. Fiedrowicz, Petrtts. Diakon,

în LACL, p. 501, cu bibliografie.

Petru de Edessa

Petru de Edessa (sec. V), preot în Edessa,

considerat de ctre Ghenadie* autor al

unor tratate pe diverse teme teologice i
de psalmi, pe care i-a compus în metru

siriac, dup exemplul lui Efrem* irul.

Ghenadie, De Script. EccL, cap. LXX1V, în

Migne, PL 58. 1 102: G.W. Danieli, Petms,

(53), în Smith-Wace. IV, p. 347.

Petru Hrisologul (Chrysologus)

Petru Hrisologul (Chrysologus), (380-

450), arhiepiscop de Ravena. Din bio-

grafia sa, scris în sec. IX de Angello de

Ravena, aflm c s-a nscut la Foro-

comelium (Imola), în anul 380. Ajunge

episcop de Ravena în 43 1 . La acea vre-

me, Ravena era reedin a curii impe-

riale. Prima sa predic, în calitate de

episcop, o ine în prezena împrtesei

Galla Placida, care a fost profund impre-

sionat de talentul su oratoric i, prin

urmare, l-a sprijinit mereu în aciunile

sale. Dup ce fusese condamnat, Euti-

hie* îi scrie pentru a interveni în favoa-

rea sa. în rspunsul su. Petru îl admo-

nesteaz pe acesta i îl sftuiete s se

supun hotrârii lui Leon*, episcopul

Romei. Cea mai mare parte din opera

acestuia s-a pierdut. A supravieuit o

serie de predici a cror elegan i putere

de expresie sunt aproape fr egal în li-

teratura apusean. De aici i numele care

i s-a dat de Chrysolago.s, adic 'Cuvânt

de aur', în comparaie cu Sf. loan* Gur
de Aur, din Rsrit. O parte dintre predi-

cile sale a fost reunita într-o colecie de

ctre Felix (707-717), unul din succesorii

si pe scaunul episcopal din Ravena. In

predicile sale, Petru a abordat diverse

teme dogmatice, biblice» în special pro-

blema întruprii Domnului, comenteaz

simbolul apostolic. Rugciunea Dom-
neasc, despre Fecioara Mria, Sf. loan

Boteztorul etc. Majoritatea predicilor

sale nu au un coninut strict dogmatic sau

teologic, ci abund în sfaturi morale pen-

tru viaa zilnic. Ele au fost menite pen-

tru a fi citite în contextul slujbelor reli-

gioase. Din studierea lor ne putem face o

imagine destul de exact asupra vieii la

Ravenna în sec. V. In pofida denumirii

date, 'Chrysologus', nu se ridic la statu-

ra lui Ambrozie*, Augustin* i mai ales

a lui loan* Hrisostom (J. van Paasen).

Despre predicile sale, E. Venables nu are

prea multe cuvinte de laud, insistând

asupra stilului steril, care nu face deloc

apel la sentiment. Probabil, spune el, nu

coninutul predicilor sale i-a adus faima

de care s-a bucurat, ci maniera în care Ie-a

expus i vocea sa. Temele abordate sunt

îndeobte preluate din Evanghelii, cu
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puine excepii. In afar de predici, cele-

lalte scrieri ale sale s-au pierdut aproape

în totalitate. Intr-o scrisoare pe care o

trimite lui Eutihie* (449), el înclin în

favoarea ereziarhului, dei, într-un para-

graf oarecum izbitor, afirm necesitatea

aderrii, în materie de credin, la înv-
tura Bisericii universale, exprimat în

Tomosul lui Leon, urma în scaunul lui

Petru.

Migne, PL 52, 9-680; Idem, PLS III, Paris,

1963, col. 153-183; Idem, PLS V, 396-399;

Epistula ad Eutychen= Epishtla 25 a lui

Leon cel Mare în Migne, PL 52, 71 i Idem,

54. 739-744; F. J. Peters, Petrus Clvysologvs

a/s HomiJet, Cologne, 1918; E. Venables,

Chrysologus Petrus, art. în Smith-Wace, I, p.

517-518; A. Olivar, Los Sermortes de san

Petro CrisofogOj Montserrat, 1962 (lucrare

fundamental cu bibliografie bogat); M.
Spinelli, Pier Crisologo. Ontelie per la vita

quotidUina, Roma, 1978; Cayre, II, p. 150-

151; Tixeront, Patrologie, p. 369-370; I.G.

Coman, Patro/ogie, 1956, p. 270-271;

Bardenhewer, IV, p. 606-610; Cross, Chryso-

logus, Petrus, art. în ODCC, p. 285; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 458; Quasten, Patrology,

IV. p. 575-577, cu bibliografie selectiv; J.

van Paasen, Pater Chrysologus, în CE, 1 1 , p.

214: B. Studer, Pîerre Chr\>sologue
y

în

DECA, II, p. 2037-2038, cu bibliografie; B.

Dumler. Petrus Ch/ysologus* în LACL, p.

500-501, vezi i bibliografia.

Petru de Ierusalim

Petru de Ierusalim, patriarh de Ierusalim

între anii 524-552. S-a nscut la Eleuthe-

ropolis. în 524 îi urmeaz în scaunul

patriarhal de ierusalim lui loan II. Aido-

ma predecesorului su. Petru va nutri un

puternic i profund respect fa de Sf.

Sava. In timpul vizitei sale la Constan-

tinopol cu diverse afaceri ecclesiastice,

papa Agapet îl depune din treapt pe

Antim, patriarhul monofizit de Constan-

tinopol, înlocuindu-l cu patriarhul

Mennas, i alturi de el, îi condamn pe

Sever, Petru de Apamea i Zoaras (Zoi-

lus). Agapet trimite apoi o scrisoare enci-

clic tuturor episcopilor Bisericii de

Rsrit, cerându-le s se bucure c, pen-

tru întâia dat, un episcop al Noii Rome
a fost hirotonit de ctre un episcop al

Vechii Rome. La primirea acestei scri-

sori. Petru convoac la Ierusalim un

sinod i confirm schimbarea produs la

Constantinopol. Intre timp, în Palestina

se înteete controversa origenist, spri-

jinit de altfel de ctre sîareii Domiian

i Teodor Ascidas, care se aflau la curtea

împratului. Neputând face fa singur

micrilor adeseori violente, Petru, anti-

origenist convins, trimite împratului

Justinian un document pe care I-a redac-

tat cu ajutorul a doi starei, Ghelasie i
Sofronie, în care face apel la înelepciu-

nea i discernmântul acestuia. împratul

Justinian d un edict de condamnare a

doctrinelor origeniste în cauz, în 541.

Edictul împratului a fost confirmat de

un sinod local, convocat de patriarhul

Mennas, iar hotrârile au fost trimise

patriarhului Petru i altor patriarhi spre a

fi isclite. Tabra origenittlor, nemulu-

mit de consecinele edictului imperial,

încearc o nou micare îndreptat îm-

potriva lui Petru, care refuza s-i repri-

measc pe clugrii origeniti. In con-

secin. Teodor, care i-a meninut po-

ziia privilegiat la curtea imperial, îl

amenin pe Petru c îl va defima i în

cele din urm îl va înltura din scaun

dac persist în refuzul su. în plus, pen-

tru a distrage atenia împratului de Ia

controversa origenist, acelai Teodor,

împreun cu ali asociai, concepe un

atac viclean împotriva celor care erau

considerai adepi ai lui Nestorie. Mica-
rea era uor de realizat, deoarece ei se

bucurau i de sprijinul împrtesei Teo-
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dora, adept declarat a monofizitismu-

lui. Astfel, ei îl determin pe împratul

Justinian s accepte promulgarea unui

edict, cunoscut sub numele de Edictunr

de tres capitulis sau fJepi rpi&v

K-£cpaAaico\\ Cele Trei Capitole aveau în

vedere condamnarea persoanei i a ope-

rei lui Teodor* de Mopsuestia, a scrie-

rilor lui Teodoret* împotriva lui Chirii*

al Alexandriei i a scrisorii lui Ibas* de

Edessa ctre Mari*. Petru refuz s
iscleasc scrisoarea de acceptare a edic-

tului. De altfel, dup publicarea edictu-

lui, el declar în public,c cine îl va iscli,

va viola hotrârile sinodului de la

Calcedon. Totodat, el adreseaz o scri-

soare clugrilor si, în favoarea Iui Teo-

dor de Mopsuestia. In consecin, este

chemat la Constantinopol i, în urma

unor presiuni directe din partea lui Jus-

tinian, este forat s aprobe edictul, fapt

peste care nu a putut trece cu uurin.
De la Petru a rmas o omilie la Naterea

Domnului, pstrat în traducere geor-

gian, în care afirm hristologia calcedo-

nian, i un fragment dintr-o alt omilie

despre post.

CPG 7017; I. Abulazde, Mravalihavi. Tiflis,

1944. p. 307-3 16 (omilia); Migne, PG 95, 76

B (fragmentul despre post); M. Van

Esbroeck, Les plus anciens homâliaires

georgiens, LV, 1975, 154. 188. 303-304; F.

Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiteny

Miinster, 1898; Fliche-Martin, 4, 458-462; E.

Venables, Petrvs (28), în Smith-Wace, IV, p.

343-344; L. Perrone, La Chîesa di Palestina»

Brescia, 1980, p. 200-2 14; R. Roche, Peter of

Jentsalenu în CE, II, p. 219; F. ScoTza

Barcellona. Pierre, Patriarche de Jerusalem*

în DECA. II, p. 2035; G. RSwekamp, Petrtts

von Jentsalenu în LACL, p. 501

.

Petru Ivirul sau Petru Murvanos

Petru Ivirul sau Petru Murvanos (m.

491). episcop de Maiuma, originar din

Georgia, fiul regelui Bosmyrios (Nabar-

nugi, pe numele adevrat), care a domnit

între anii 379-393. La vârsta de 12 de

ani este trimis ca ostatec de ctre tatl

su Ia curtea împratului Teodor cel Tâ-

nr din Constantinopol, întrucât acesta se

temea c regele georgian nu i se va altu-

ra în lupta împotriva perilor. Dei osta-

tec. Petru s-a bucurat de o educaie aleas

la curtea constantinopolitan. Nefiind

atras de plcerile i splendorile lumii

acesteia, Petru se dedic postului, rug-
ciunii, îmbriând, în cele din urm,
viaa de ascet, fr a abandona îns stu-

diul, înva, pe lâng greac, limba siria-

c i fiiosofia. Dumnezeu i-a dat darul

vindecrii. Renunând Ia tron, el pleac

într-o noapte spre Ierusalim, însoit doar

de un servitor. La Ierusalim a fost în-

tâmpinat de Melania cea Tânr i de

Gherontie, care îl determin s îmbrace

haina monahal, dându-i numele de Pe-

tru. Petru întemeiaz aici prima mns-
tire georgian. Mai târziu, va construi o a

doua mnstire pe malul Iordanului,

unde ridic i un cmin pentru sraci i
pentru cltori. Pleac în Egipt, unde vi-

ziteaz toate mnstirile din deertul

egiptean i Skete. întors la Ierusalim, s-a

rspândit vestea vieii sale sfinte i a

culturii sale deosebite. In jurul anului

445, a fost ales i hirotonit episcop de

Maiuma (Maomma, Maom), localitate

din Palestina, în inutul Gaza (dup in-

formaia lui Evagrie Scolasticul). Cro-

nica georgian relateaz multe minuni i
fapte neobinuite svârite de Petru. Data

trecerii sale Ia Domnul este fixat în anul

491. Din punct de vedere teologic, Petru

a îmbriat monofizitismul, de tendin
moderat, refuzând îns categoric s
accepte sinodul de Ia Calcedon. A exer-

citat o influen mare asupra intelec-

tualilor vremii, din sânul crora s-a ridi-

cat Sever* de Antiohia. Calitile sale de

vizionar au fost subliniate în mod special

de Ioan de Beth Rufina. în plus, cuno-
tinele sale teologice au determinat pe
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unii cercettori s vad în el pe misteri-

osul Pseudo-Dionisie Areopagitul.

R. Raabe, Petrus der Ibcrer, ein Charak-

terhiid zur Kirchen urni Sittengeschichte des

5. Jahrhunderts, Leipzig, 1895; E. Honig-

mann, Pierre l'Iberien et Ies ecrits du

Pseudo-Denys I'Areopagite, în Mem. de l'Ac.

Roy. de Belg., CI. des lettr., 47, 3, Bruxelles,

1952; P. Devos, Quand Pierre l'Ibere vint-il a

Jeruscdem?, în AB, 86, 1968, p. 337-350; F.

Nau, Jean Rufus, eveque de Moiouma.

Plerophortes, în PO, VIII, I, Paris, 1912; E.

Schwartz, Johannes Rufus, ein nwnophy-

siticher Schriftstetler, SHAW, 16, Heidel-

berg, 1912; J. Karst, Liuârature geotgietme

chret/enne, Libraire Bloud & Gay„ 1934, p.

85-88; L Perrone, Pierre Vlberien, în DECA,
II, p. 2039.

Petru de Laodiceea,

Petrii de Laodiceea, episcop de Laodi-

ceea în sec. VII. Nu avem detalii referi-

toare la viaa sa. Este autorul unui co-

mentariu la cele patru Evanghelii:

Commentarium in quattuor Evangelia i
Expositio in orationem dominicani. Cea

de a doua lucrare a sa este mai cunoscut

i a avut o circulaie mai mare. Comen-
tariile sale la Evanghelii rezum, în mare

parte, tradiia exegetic de pân la el. De
altfel, cercetrile recente au scos în evi-

den o serie de probleme legate de

autorul acestor comentarii. Astfel, co-

mentariul Evangheliei dup Marcu este

identic cu cel al lui Victor de Antiohia;

comentariul la Evanghelia dup Luca

este în realitate o caten cu texte din

Sever* de Antiohia i Chirii* al Ale-

xandriei, iar comentariul la Evanghelia

dup loan este tot o caten anonim. în

cele din urm, s-a demonstrat c i
comentariul la Matei nu este altceva

decât o caten, compilat de un autor

anonim din sec. XI.

Migne, PG 86, 3321-3336; Binius, Vet. Patn,

p. 777-780; J. Gammack, Petrus (29), în

Smith-Wace, IV, p, 344; R. Hflffner, Petrus

von Laodizea, în LACL; p. 501, cu biblio-

grafie.

Petru de Myra

Petru, episcop de Myra, în a doua jum-
tate a sec. V. A fcut parte din acei epis-

copi crora împratul Leon cel Mare
(457-474) Ie-a trimis scrisoarea sa enci-

clic din 458, în vederea restabilirii cre-

dinei ortodoxe în Egipt, dup sinodul de

la Calcedon. Sofronie*, patriarhul Ieru-

salimului, îl amintete cu deosebit ve-

neraie. De la Petru, episcopul Myrei,

ne-au rmas dou scrieri: Contra Apolli-

narem i o scrisoare, Ad Leonem impera-

torem.

F. Diekamp, Anaiecta patristica, OCA, 1 17,

Roma, 1938, p. 50-53; CPG 3, 6157; ACO,
II, 5, p. 60-63; G. Hoit, Petrus (33), în Smith-

Wace. IV, p. 344; G. Ladocsi, Pierre, eveque

de Mira, în DECA, II, p. 2034.

Petru Patricianul sau Petru
Retorul

Petru Patricianul sau Petru Retorul, isto-

riograf bizantin, nscut la Tesalonic în

jurul anului 500. Avocat la Constantinopol

i apoi cura/or la curtea împrtesei

Teodora. In 550 este numit patrician. In

535 este trimis în rtalia pentru a duce

tratative cu Theodat, regele goilor. Cu
aceast ocazie, este întemniat, rmânând
în închisoare timp de trei ani. Eliberat din

închisoare, revine !a Constantinopol.

pentru a fi trimis reprezentant pe lâng

papa Vigiliu în 552, care, în timpul dis-

putei Celor Trei Capitole, se refugiaz de

la Constantinopol Ia Calcedon. In 561/2,

mediaz cu succes pacea cu perii. La

scurt vreme dup ce revine din Persia
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decedeaz la Constantinopol. Din Istoria

sa s-au pstrat doar fragmente în

Excerpta de legationibus i De senten-

Ittf, editate de Constantin VII Porfiroge-

netul, fn prima jumtate a sec. X. Istoria

sa începe cu cel de al treilea triumvirat,

43 î. Hr., ajungând pân la epoca lui

Julian, sursa principal de inspiraie fiind

Dion Cassius. A doua lucrare a sa este

intitulat Despre organizarea stahtlui

(Flepi TtoXxxiK^c, K0£ta<5Td<tEco<;). Frag-

mente din aceast lucrare se regsesc în

cap. 84 i 85 ale primei cri menionate
mai sus i în cap. 86-95 din cartea despre

ceremonii a aceluiai Constantin Porfiro-

genetul, deja citat. A treia lucrare, pier-

dut în întregime, a consemnat tratativele

dintre bizantini i peri din 560/1 i a fost

scris în limba popular. Fragmentul

descoperit pe un palimpsest, riepi toXi-
tiktjc; £7uaTrpr|, este controversat.

Migne, PG 113, 336-676; A. Mai, Scrip-

toruto veterum nova eolfeefio, 2, Roma,
1827, p. 571-609; C. MOller, Fragmenta hls-

toricorum GraecorunuA* Paris, 1868, p. 181-

199; P.T. Antonopoulos, Petrits Patricius.

Some Aspecte ofhis Life andCareer^ în From
Late Antiquity to Late Byzantium, ed. de V.

Vavtinek, Praga. 1985; H. Hunger, Die
hochsprachliche profane Literalur der

Byzantinen I, MUnchen. 1978, p. 300-308; J.

irmscher, Pierre le Patrice, în DECA
r II, p.

2040.

Petru de Pisa

Petru de Pisa (m.799), diacon, gramati-

cian i poet la curtea lui Carol cel Mare.

S-a nscut în Lombardia, în prima jum-
tate a sec. al VflI-lea. A studiat gramati-

ca i retorica clasic în Lombardia, unde

s-a afirmat în diverse dispute publice. Se
spune c în timpul unei cltorii la

Roma, Alcuin* a asistat la o astfel de

dezbatere asupra problemei iudeilor care

a avut loc la Pavia. Petru vine la curtea

lui Carol cel Mare la o vârst înaintat,

bucurându-se de aprecierea împratului,

pe care l-a instruit în gramatica latin i
în scriitorii clasici latini. Grupului de în-

vai de la curtea imperial, li s-au al-
turat apoi Pavel Diaconul i Paulin* de

Aquileia, cu care Petru de Pisa a întrei-

nut relaii cordiale. Nu acelai lucru se

poate spune despre relaiile sale cu Al-

cuin i Einhard*. împratul Carol a folo-

sit adeseori talentul poetic al lui Petru în

corespondena pe care o întreinea cu

Pavel Diaconul. Unul din poemele scrise

de Petru pentru Carol dateaz din jurul

anului 783. O parte din activitatea sa a

fost dedicat gramaticii. în gramatica sa,

prefaat de o introducere în versuri cla-

sice, dedicat lui Carol cel Mare, el tra-

teaz despre declinri, conjugri, pronu-

me, adverbe, conjuncii i prepoziii, în

acelai mod în care le prezint i autorul

anonim al manuscrisului de la Berna

207, fol. 1

1

2a- 127b. în mare parte, Petru

a fcut uz i de scrierile unor predecesori

ai si, ca: Donat*. Probus*, Sergiu, Au-

gustin*, Cominian, Priscian i Vergii.

Dei a fgduit i alte lucrri, dac au

fost scrise, ele nu s-au pstrat. Petru de

Pisa face parte din grupul celor care au

ilustrat i au promovat renaterea caro-

lingian.

H. Hagen, Anecdota Helvetica
r Leipzig,

1870, p. 159-171; Paul the Deacon, Die

Gedichte des Paulus Diacontts, ed. K. NefF,

MUnchen, 1908, cuprinzând i o ediie critic

a poemelor lui Petru de Pisa. CM. Aherne,

Petcr de Pisa, în CE, II, p. 227, vezi i bi-

bliografia.

Petru Piuarul

Petru Piuarul (m. 488), primul patriarh

monofizit de Anttohia. Denumirea de

'Piuarul' sau 'Dârstarul' vine de Ia mese-
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ria pe care o practica, nu se tie cu certi-

tudine dac înainte sau dup ce a devenit

clugr. Dup unele informaii. Petru

Piuarul a fost stareul unei mnstiri

acoemitae din Constantinopol. Datorit

înclinaiilor sale monofizite, a fost obli-

gat s-t prseasc funcia i silit s se

retrag la Calcedon. Teodor* Citeul,

preluând informaia de la Teofan i
Cedrenus, spune c ar fi fost preot la bi-

serica Sf. Bassa din Calcedon. Ajunge în

anturajul împratului Zeno Isaurul pe

care îl însoete la Antiohia în jurul anu-

lui 470. Aici se altur gruprii adepilor

lui Apolinarie*, opunându-se în mod
violent lui Martyrios. episcopul Antio-

hiei i sprijinitor al formulei calcedo-

niene. Profitând de o scurt absen a lui

Martyrios din Antiohia, Petru, sprijinit

de Zeno, ocup scaunul episcopal din

Antiohia. Ghenadie. patriarhul Constan-

tinopolului, izbutete s obin un ordin

de înlturare i întemniare a lui Petru,

care este închis într-o mnstire acemit

(acoemitae). In 475 recâtig pentru

scurt vreme scaunul episcopal, deoa-

rece, în 477, este condamnat împreun cu

gruparea messalienilor. In 482, dup pro-

mulgarea Ilenotikomditi de ctre Zeno,

el devine din nou patriarh, rmânând în

scaun pân la moarte. El este amintit în

special pentru adaosul monofizit la

Trisaghion 6 axccupcaGei 8f fm& -

care a fost rstignit pentru noi. Formula a

stârnit un val de controverse i dispute,

dup cum se poate deduce din colecia de

scrisori apocrife adresate lui Petru:

Collectio Sabbaitka. Teodor Citeul ne

informeaz c tot el a introdus citirea

Crezului niceean în timpul Liturghiei, bi-

necuvântarea solemn a mirului i bine-

cuvântarea apei în timpul nopii la Epi-

fanie, motive pentru care a fost identifi-

cat cu autorul Corpus-ului Areopagiticum,

in care sfinirea mirului este ridicat la

rang de tain. Tot el a introdus i pome-

nirea Maicii Domnului la toate slujbele.

E.W. Brooks, CSCO, 83/87, 233-235/161 i

urm. text siriac i latin; ACO, 3. 6-25, 217-

231; E. Schwartz. Publizistische Sammhm-
gen, MOnchen, 1934, p. 182 i urm., 192 i

urm., 287-300 (textul grec); E. Venables.

Petrvs (10). în Smith-Wace, IV, p. 338-340;

Teodor Citeul în Migne, PG 86. 1, 175-178;

W. Strothmann, Das Sakrament cier Myron-

Weihe in der Schrift De Ecclesiastica Hierar-

chia des Pseudo-Dionysios Areopagita in

syrischen Ohersetzungen und Kommentaren,

Wiesbaden. 1978; Cross. Peter the FulIer, în

ODCC, p. 1072; L. Perrone. Pierre le Fou-

lon, în DECA, II. p. 2038-2039, cu biblio-

grafie; P. Bruns, Peirus der Walker (Fullo), în

LACL, p. 502, cu bibliografie.

Petru II de Sevastia

Petru II de Sevastia (344-394), episcop

de Sevastia. Petru a fost fratele lui

Vasile* cel Mare i al lut Grigorie* de

Nyssa, i ultimul din cei zece copii ai lui

Vasile cel Btrân i Emmelia. Tatl su
decedeaz la scurt vreme dup naterea

lui Petru. Sora lui, Macrina, mai în vârst

decât el, l-a luat spre a-1 îngriji i crete.

Sf. Grigorie de Nyssa ne spune c Ma-

crina a fost pentru Petru: 'nu doar sora

sa, ci i tat, mam, tutore i pzitor (în-

drumtor)'. Educaia pe care a primit-o

de la Macrina, a fost una strict religioas

i cu precdere ascetic. Din punct de

vedere intelectual. Petru nu a fost cu

nimic mai prejos decât fraii si. Vasile

cel Mare îl hirotonete preot In aceast

calitate, el a locuit la Annesi, în apro-

piere de Neocezareea, îndeplinind o serie

de misiuni pentru fratele su pe lâng

episcopii din Pont. în anul 381, este ales

î hirotonit episcop de Sevastia» scaun

rmas vacant prin moartea sau demiterea

lui Eustatie. Petru a decedat în anul 394.

Chiar dac Petru nu a fost autor de tratate

i scrieri teologice, el a fost interesat în
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mod deosebit de probleme teologice. Aa
se face c, la cererea lui, Sf. Grigorie de
Nyssa scrie, ca o completare ia Hexae-
memn-xx] Sf. Vasile cel Mare, De hominis
opificio, pe care îl face cadou lui Petru cu
ocazia Sf. Pati, i Explicatio Apolo-
getica. De la Petru a rmas doar o sin-

gur scrisoare în legtur cu tratatul lui

Grigorie de Nyssa contra lui Eunomiu*,
scrisoare în care el îi cere fratelui s-i
foloseasc toate cunotinele sale teolo-

gice pentru a respinge atacurile ereticului

Eunomiu îndreptate împotriva fratelui

lor, Vasile cel Mare.

E. Venables, Pe/rus (42), în Smith-Wace, IV,

p. 345-346; P. Devos, S. Pierre l
er âveqtie de

Sebastee dans vrie lettre de Gregoire de
Na-ianze, AB. 79, 1961, p. 346-390; J.

Gribomont, Pierre II de Sehaste. în DECA,
II, p. 2040-2041.

Petru de Traianopolis

Petru de Traianopolis, episcop de Traia-

nopolis, în Thracia, participant la sinodul

de la Efes din 43 1, unde susine învtu-
ra lui loan* de Antiohia. Acest partizanat

duce la condamnarea lui alturi de cei-

lali susintori ai lui loan. Dup con-

damnarea sa. Petru scrie i\\\ scurt tratat,

De libelliis poenitentiae, în care revine

asupra poziiei adoptat la sinod. îl re-

neag pe Nestorie* i mrturisete cre-

dina ortodox. De la el au mai rmas
câteva epistole, o Contestatio ad
Cyrillitm ei Iievenales i o Sententia sy-

nodi orienta/ium Ephesenae.

CPG, 3, 5799; De Libellus în ACO 1. 1,7.

139; ACO, 4. 3 I, 406; PWK. 19, 1327; J.

Irmscher, Pierre de Traianopolis. în DECA,
II, p. 2041; B. Windau. Petrus von Traiano-

polis, în LACL, p. 502.

Pfaff, Fragmentele

Este vorba de patrii mici fragmente

despre care s-a afirmatc ar conine texte

din scrierile Sf. Irineu* i c ar fi fost

scrise chiar de Irineu. Aceste fragmente

au fost publicate de CM. Pfafif, de unde

i numele lor, care a pretins c le-ar fi

descoperit în biblioteca din Torino. între

subiectele care sunt tratate în aceste frag-

mente se afl problema 'adevratei

gnoze' i a 'jertfei celei noi' (Sf. Euha-

ristie), înc de la publicarea lor în 1713,

fragmentele au fost puse sub semnul

întrebrii, atât în ceea ce privete autorul,

cât mai ales în privina coninutului. în

sec. al XlX-lea, A. von Harnack dove-

dete, în baza unui studiu comparativ

amnunit, c este vorba de un fals s-
vârit chiar de pretinsul descoperitor. în

primul rând, textul scripturistic folosit

este Textus receptus al Noului Testament

i o serie de ediii greceti deficitare care

au circulat în sec. XVIII. în plus, ele

reflect propria doctrin teologic a Iui

Pfaff. i anume, doctrina lutheran de-

spre Euharistie.

CM. Pfaff în S. Maffei, Giornate de' let-

terati d'Italia, 1713; Adolf Harnack, Die

Pfaffschen Irenâiis-Fragmente als Flschun-

gen Pfaffs nachgewiesen, TU, XX, Hft, 3,

1900; despre Pfaff în E. Preuschen, PRE, ed.

3-a, XV. 1904, p. 233-237, cu bibliografie;

Cross, Pfaff Fragments of Irenaeus, în

ODCC, p, 1077.

Philaster vezi Filaster

Phileas vezi Fileas

Philo din Byblos

Philo din Byblos, erudit fenician care a
activat în jurul anului 1 00 d. Hr., i autor

de lucrri în greac, din care s-au pstrat

fragmente la diveri autori greci de mai
târziu. între lucrrile sale, cea mai impor-
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tant este Ta ftoivuco^ o istorie a Fe-
niciei, din care Eusebiu* de Cezareea a pre-

luat destul de mult. Este vorba de crile
I i 4 din Preparatio Evangelica. Textele
preluate de Eusebiu se refer la miturile

cosmogonice i teogonice ale fencienilor

antici, care prezint concepia acestora

despre lume, izvorât din haosul infinit i
întunecos care a dat natere la generaii
de zei. Primele fiine divine nscute din
acest haos au fost: Dorina, Moartea,
Lumina, Focul i Flacra. Dup acestea
s-au nscut zeitile propriu-zise, care se
angajeaz în lupt, pentru a stabili

ordinea ierarhic între ele. Philo susine
c lucrarea sa nu este altceva decât tra-

ducerea unei lucrri mai vechi, apari-
nând lui Sanchuniaton, înelept fenician,

care a consemnat în scris tradiiile reli-

gioase ale rii sale. Descoperirile arheo-
logice din sec. XIX i XX din Rsritul
Apropiat au confirmat în mare parte

vechimea informaiilor date de Philo.

Astfel, numele zeitilor menionate de
Philo i care nu apar nicieri au fost des-

coperite pe tbliele de lut de la Ugarit,

din sec. XIV î. Hr. i pe cele hitite, din
mileniul al doilea î. Hr., dovedind vechi-
mea informaiilor sale. tefan de Bizan
(sec. V) pstreaz fragmente din alte

dou lucrri ale lui Philo: Despre ceti i
Despreformarea zmei biblioteci. Din lu-

crarea Despre domnia lui Hadrian, men-
ionat de Suidas (sec. X), nu s-a pstrat
nimic.

J.P. Paton, Philo ofByblos, în ERE. 9, p. 843-

844; C. MQller (ed.). Fragmenta historico-

mm graecorum, 5 voi.. Paris, 1878-1885,
voi. 3, p. 560-576; W.F. Albright, Archaeo-
logy and the Refigion of Israel, Baltimore,

1946 (i ediiile succesive); O. Eissfeldt,

Sanchunjaton von Berut imd Ihmulku von
Ugarit, Halle, 1952; idem, Tattutos und
Sanchunjaton, Berlin, 1 952; Oxford
Classical Dictionary, p. 684; R. |. Caplice,
Philo ofByblos, în EC, 1

1

, p. 287.

Philo de Carpasia

Philo de Carpasia, episcop de Carpasia,

în Cipru, i exeget biblic, în prima parte

a sec. V. înainte de a fi hirotonit în dia-

con, Philo a activat ca profesor de reto-

ric. Epifanie* îl hirotonete apoi epi-

scop de Carpasia. Relaiile sale cu
Epifanie au fost dintre cele mai bune. în

382, cînd Epifanie viziteaz Roma, el îl

las ca lociitor de Constantia, cu dreptul

de a oficia hirotonii. Philo este autorul

unui comentariu la Cântarea Cântrilor,

pe care l-a dedicat lui Eustatie prez-

biterul i lui Eusebie Diaconul. Din acest

comentariu se pstreaz un rezumat în

greac i o traducere latin, mai impor-
tant, deoarece este mai aproape de ori-

ginal. Traducerea latin a fost efectuat
de Epifanie* Scolasticul, prieten apropiat
al lui Cassiodor*. Comentariul a fost

atribuit o vreme lui Epifanie de Sala-

mina, personaj mai cunoscut în istoria

literaturii cretine. Fragmente din acest

comentariu se mai gsesc în catenele lui

Procopiu*, la Pseudo-Eusebiu i la

Cosma* Indicopleustul, în lucrarea sa

Topografia cretina. Lui Philo îi mai este

atribuit un comentariu la Hexaemeron,
care îns s-a pierdut, i Epistola ad
Eucarpiwn, care a fost greit atribuit Sf.

Vasi|e*Cel Mare (ep. 42).

Migne, PG 40, 27-154; A. Ceresa-Gastaldo,
// commento al <Cantico Cantici>di Pilone
di Carpasia, Torino. 1979 (versiunea latin
cu traducere); W. Liedel, Die Auslegitng des
Hohenlredes, Leipzig, 1898, p. 75-79; F.

Ohly, Hohelied-Studien, Wiesbaden, 1958, p.

53 i urm.; E. Venables, Philo (4), în Smith-
Wace, IV, p. 389; E. Prinzivalli, Philon de
Carpasia, în DECA, II, p. 2020; F. DOnzI.
Philo von Carpasia, în LACL, p. 504.

Philo Istoricul

Philo Istoricul menionat de Anastasie*

Sinaitul face referire la un oarecare
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Philo, autor al unei Morii bisericeti. El

îns nu d detalii în legtur cu coninu-

tul acestei istorii i spune doar c a fost

scris între sec. IV i VII. Se pare c
acesta nu este identic cu Philo de Car-

pasia. De la Petru* de Alexandria aflm

c el a fost preot, c ar fi fost excomuni-

cat i a murit ca martir.

G. Mercati. Uri preteso saitto di san Pietro

vescovo drAlessandrîa e martire su/la

besiemmia e Fifone I'istoriografa, ed. în

Opere Minori 2, StT, 77, Roma, 1937, p. 426-

439; G. ROwekamp, Philo, HisJoriker, în

LACL, p. 504.

Philon Iudeul sau Philon

din Alexandria

Philon Iudeul sau Philon din Alexandria

(20 fid.hr.-50 d.Hn), gânditor i exeget

evreu. îl menionm, deoarece tradiia

exegetic i multe aspecte ale gândirii

sale au fost cunoscute reprezentanilor

colii alexandrine, i nu numai. Philon a

aparinut unei familii evreieti înstrite

din Alexandria. Dei a fost atras îndeo-

sebi de cercetarea intelectual i de viaa

contemplativ, el a fost obligat s se

angajeze activ în politic, pentru a-i

apra conaionalii. De altfel, singurul lu-

cru cert din biografia sa este legat de

acest aspect al activitii sale. Astfel. în

jurul anului 40 d. Hr. a fcut parte dintr-0

delegaie a evreilor din Alexandria, care

s-a deplasat la Roma cu scopul de a inter-

veni pe lâng împratul Caligula, în ve-

derea obinerii pentru evrei a dreptului de

a tri potrivit propriei legi i, în special,

pentru a nu participa la cultul împra-

tului.

De la Philon a rmas o oper deosebit de

vast, unele scrieri ale sale pstrându-se

îns doar fragmentar sau în traduceri.

Tradiional, opera sa a fost divizat în

trei seciuni: a. Lucrri filosofice: De

Aeternitaie Mundi; Quod omnis probits

liber sil; De Providentia; De Alexandro.

b. Lucrri exegetice: Expuneri la Pen-

tateuch: De opificio mundi; De Abra-

hamo; De Josepho; De decalogo; De

specialibus Iegibus; De virtutibus. De

praemtis et poenis; Ques/iones et solu-

tione.s in Genesim et Exodum; Legum

alegoriae. c. Lucrri istorice i apologe-

tice: /w Flaccum; De legatUrne ad

Gaium; De vita contemplativa: Apologia

pro Iudaeis: De vita Mosis. Lista nu este

complet.

Philon este în primul rând comentator

sau exeget biblic. în comentariile sale. el

s-a restrâns îns doar la Crile lui

Moise, pe care Ie-a luat dup Septua-

ginta; referirile la celelalte cri ale

Vechiului Testament, la profei, pe care îi

considera doar 'ucenici ai lui Moise',

fiind foarte restrânse. Metoda exegetic,

folosit de el cu predilecie, a fost cea

alegoric, la mod de altfel la greci,

care obinuiau s scoat învturi mo-

rale din mituri i din scrierile poeilor,

dar i la rabini. în comentariile sale, el

s-a strduit s reduc 'filosofîa simbo-

lic' a lui Moise la formule pe care Ie-a

preluat din structurile sincretisle ale

vremii, Posidonius fiind reprezentant de

seam al acestei tendine sincretiste, care

conineau teme platoniciene, neopitago-

reice i stoice. în ceea ce privete limba-

jul su, descifrm o mare varietate de

influene: greceti (din diverse coli filo-

sofice); iudaice (palestiniene i alexan-

drine), egiptene i orientale (cultele sau

religiile de mistere). Prin intermediul

interpretrii alegorice a Scripturii, el a

descoperit multe elemente ale filosofiei

greceti în Vechiul Testament, izbutind

totodat sâ combine respectul religiei

sale fa de legea deuteronomic cu aspi-

raii le sale personale dup o interpretare

mai duhovniceasc, mai mistic. Ideile
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sale teologice sunt o îmbinare de ele-

mente greceti i iudaice. Pe de o parte,

el accentua transcendena lui Dumnezeu,
despre care spunea c este deasupra ori-

crei virtui, cunoateri i chiar deasupra

Binelui, în timp ce susinea c Dum-
nezeu era Tatl, care guverna lumea i
sufletul fiecrui individ prin lucrarea Sa
pronietoare, prin Providena Sa. Un Ioc

central în sistemul su îl ocup Logosul,

Care era deopotriv puterea creativ Ce
orându ieste lumea i mijlocul prin care

oamenii îl cunosc pe Dumnezeu. Logo-

sul a fost Cel Care a vorbit lui Moise în

rugul care ardea i nu se mistuia i Care
este reprezentat în Vechiul Testament sub
chipul Arhiereului. în calitate de gândi-

tor, Philo se plaseaz printre filosofii

mistici. Pentru el, nivelul cel mai înalt al

tririi luntrice spirituale este starea de
extaz, întrucât ea d posibilitate sufletu-

lui s simt Prezena hei Dumnezeu.
Omul nu poate ajunge la Dumnezeu sin-

gur; el are nevoie de ajutorul, adic de
harul lui Dumnezeu. Exist o iniiativ a

lui Dumnezeu în planul desvâririi

omului, cci adevrata virtute nu este

doar un calificativ moral al sufletului, ci

o prtie la virtutea divin i la puterea

pe care Dumnezeu o are de a crea ceea ce
este bun. în vederea desvâririi, este ne-

cesar o cooperare a omului cu Dum-
nezeu, cci Dumnezeu nu face singur

totul. Pentru a ajunge la aceast coope-
rare, omul are nevoie de cunoatere, pe
care o primete prin revelaie, deoarece,

aa cum nu poate ajunge la virtute singur,

tot aa nu poate ajunge singur la

cunoatere.

Philon a influenat mult gândirea cre-
tin. In primul rând, este vorba de coala
de la Alexandria ai crei corifei. Cle-

ment* i Origen* au folosit din abunden-

lucrrile sale, iar prin ei. Ambrozie* i
ali Prini latini. Exegeza alegoric a de-

venit o practic acceptat i în cercurile

exegetice ale Bisericii cretine, fn plus, o
oarecare influen a doctrinei sale despre

Logos asupra doctrinei similare cretine

este acceptat, cu nuanrile necesare.

Pliiio/iLs Alexandrini Opera quae superstmt,

ed. de I Cohn i alii, 7 voi., Berlin, 1962. cu

Index verbarum; Philo. trad. de F.H. Colson
i G.H. Whitaker, 10 voi., Loeb Classical

Library. 1929-1962; Philo: Supplement. trad.

R. Marcus, 2 voi., Loeb Classical Library,

1953, cuprinzând fragmentele in armean;
Qeuvres de Philon d'Alexandrie, trad. în

francez de R. Arnaldez et al., Paris,

începând din 1961; E.R. Goodenough, An
Introduc/ion to Philo Judaeus, New Haven,

1940, ed. 2-a, Oxford, 1962; idem, By Lighi,

Lighi: The Mystic Gospel of Hellenistic

Judaism, New Haven, 1935; H.A. Wolfson,

Philo. Foundations of Religious Philosphy in

Judaism. Christianity and Islam, 2 voi..

Cam bridge, Mass., 1947, ed. a 3-a revi/iiitft.

1962: E. Brehier, Les idees philosophkjues

et religiemes de Philon d'Alexandrie, ed. 2-a

Paris, 1925, retîp. în 1950; J. Danielou,

Philon d'Alexandrie, Paris, 1958; Mihai D.

Vasile, Tradiia simbolica a Logosului
cretin. Bucureti, 2000, p. 67-132; R:

Arnaldez, Philo Judaeus, în CE, II, p. 287-

291; Cross, Philo, în ODCC, p. 1083-1084;

H. Crouzel, Philon d'Alexandhe, în DECA,
II, p. 2019-2020.

Philoxen de Mabbug

Philoxen de Mabbug (440-523), teolog

monofizit, traductor, episcop de Mabbug
(Hierapolis), numit în aceast demnitate

de Petru* Piuarul. S-a nscut la Tahal, în

anul 440/450, din inutul Beth Garmai. In

adolescent, Philoxen, numit i Xenos,

iar în siriac Aksenaia, studiaz la

Edessa în timpul lui Ibas*, probabil în

jurul anului 460. Renun la nestorianis-

mul predominant în acea coal i îm-

brieaz teologia chirilianâ, retrâgân-
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du-se la mnstirile din Siria-Mesopo-

tamia i Siria de Apus. în jurul anului

470, revine la Antiohia i îi ia numele

grecizat de Philoxen. Prin activitatea sa

atrage atenia patriarhului de Antiohia.

Petru Piuarul, i devine apropiatul aces-

tuia. Intre timp, Petru Piuarul este înltu-

rat din scaun, fiind înlocuit de Calendion

(482-484). Acesta nu întârzie în a-1 înde-

prta pe Philoxen, care este expulzat din

Antiohia. Este trimis la Constantinopol

de clugrii care aparineau gruprii ex-

patriarhului Petru i obine de la împra-

tul Zeno depunerea lui Calendion i

repunerea pe tronul patriarhal a lui Petru,

care drept rsplat. îl numete i hiro-

tonete episcop de Mabbug în 485. Ca
episcop, el se angajeaz în lupta împotri-

va sinodului de la Calcedon i a Tomo-

sului lui Leon, încercând s-i conving

pe clericii i clugrii din dioceza sa s
susin monofizitismul, i s-l înlture

din scaun pe Flavian. patriarhul de An-

tiohia, dumanul lui. Dup zece ani de

lupt, Philoxen izbutete s-l depun pe

Flavian, ajutându-l pe Sever, prietenul

su, s urce pe tron (512-518). Cu toate

acestea, triumful su a fost de scurt

durat, deoarece împratul Justin, succe-

sorul lui Anastasie, a pedepsit cu exilul

în anul 519 cincizeci i patru deepiscopi

care au refuzat s accepte hotrârile sino-

dului de la Calcedon. Intre acetia se

aflau: Sever, Philoxen, Petru* de Apa-

mea, loan* de Telia, Iulian* de Halikar-

nas i Mara* de Amid. Philoxen a fost

exilat la Filipolis in Tracia, unde moare

la o vârst înaintat în jurul anului 522/3.

Opera sa poate fi divizat în dou cate-

gorii: lucrri cu caracter monahal i

lucrri dogmatice. In lucrrile sale mon-

ahale, Philoxen este tributar unui limbaj

messalian i evagrian, detaându-se prin

aceasta de contextul monahal sirian.

Trebuie reinut i faptul c el nu a acep-

tat intru totul spiritualitatea savant a

lui Evagrie Ponticul, fapt care indic o

evoluie în gândirea sa ascetic. în plan

dogmatic, dei exprimat vehement, mo-

nofizitismul su este mai mult verbal

decât real. El a aderat la o teologie pre-

calcedonian, folosind o terminologie

chirilian i propovduind o hristologie

dinamic, pe care dorea s o opun pre-

supusului dualism calcedonian. Se poate

spune c Philoxen a fost inspirat în spe-

cial de coala teologic de la Alexandria,

ceea ce a fcut ca gândirea sa s fie crea-

tiv i original. Opera sa înglobeaz

peste 80 de scrieri exegetice, dogmatice,

ascetice i omiletice, dintre care, 13 dis-

cursuri despre viaa cretin (menire

parenetice), 5 tratate despre întrupare i
Treime, o colecie de epistole, predica la

Bunavestire i alte predici au fost deja

publicate. La toate acestea, se adaug
opera sa de exeget, care îns nu s-a ps-

trat decât fragmentar. împreun cu hor-

episcopul Policarp, Philoxen traduce în

siriac Noul Testament i Psalmii, tra-

ducere pstrat parial i cunoscut sub

denumirea de Versiunea philoxeman. El

a scris comentarii la Evangheliile dup
Matei, Luca i loan. Prin luptele sale

doctrinare i politice, prin aciunile între-

prinse în rândul monahilor din Siria,

Philoxen a fost principalul pion în instau-

rarea regimului severian la Antiohia i
merit titlul de pionier al monofizitismu-

lui sirian. Dei memoria sa a fost întru-

câtva întunecat de prezena lui Sever,

motenirea sa literar relev o cultur

aleas, în timp ce în gândirea sa teologic

desluim o sintez adevrat care îl

situeaz la rspântia dintre tradiia siriac

(Efrem*, loan* de Apamea) i cea ale-

xandrin (Atanasie*, Chirii*, Evagrie).

The Discourses of Philoxenus, ed. i trad. de

E.A. Budge, 2 voi., Londra, 1894; A.

Vaschalde, Tractatus de Trinitate et Incar-
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natione, în CSCO, Louvain, 1907, cu trad.

latin; M. Bri&re-F. Graffin, Dissertationem
decern de Unoe Sanda Trinitate Incorporata
et Passo, în PO, XV, 1927, cu trad. latin; A.
de Halleux. Commentaire du prologuejohan-
nique, CSCO, p.380-81, text siriac, p. 165-

166, 1977; J.W. Watt, Fragments of the

Commentary on Matthew and Luke, CSCO,
p. 292-293, sir. I72c-I74. 1978; A.de
Halleux, Philoxene de Mabhog, sa vie, ses
ecrits, sa theologie, Louvain, 1963, cu
bibliografie; Wright, p, 57-58; E. Venables,
Philoxenus, m Smith-Wace, IV, p, 391-393;
Bardenhewer. IV. p. 417-421; Chabot, p. 64-

66; Altaner-Stuiber, 1980, p. 349; Urbina, p.

157-161. cu bibliografie bogat; E. Tisserant,

în DTC, 12, 2, col. 1509-1532; F Rilliet.

Philoxene de Mabbog, în DECA, II, p. 2023-

2024, cu bibliografia; P. Bruns, Philoxenus

von Mabbug, în LACL, p. 505-506, cu
bibliografie.

Phocas de Edessa

Phocas Bar-Sergius a fost fiul unui oare-

care Sergius, medic de profesie. El este

autorul unei introduceri la traducerea

siriac a scrierilor lui Dionisie Areo-
pagitul pe care le ilustreaz cu o serie de
comentarii i note explicative deosebit

de interesante. Dup propria mrturisire,

el a conceput aceast lucrare într-un sin-

gur an. Assemani este de prere c
Phocas a trit în sec. VI sau VII. W.
Wright, pornind de la faptul c el îi

menioneaz pe Atanasie II i lacob* de

Edessa, crede c nu a putut s fi trit

înainte de sec. VIII.

Assemani, BO I, 468; Cod. Syr., III, fol. 300;
Wright, Catalogue, 494, 495, DCXX; E.

Venabtes, Phocas (4), în Smith-Wace, IV, p.

394.

Phoebadius vezi Foegadius

Phos hilaron

Phos hilaron (în gr. <pa><; Uapov), Lu-
min lin, cântare liturgic intonat în

Biserica Ortodox la slujba de Vecernie,

în timpul 'aprinderii candelelor'. Lumina
era simbolul lui Hristos, trimis de Tatl.

Imnul exista deja în vremea Sf. Vasile cel

Mare. Dei este adresat lui Hristos, con-

inutul este trinitar, exprimând o strâns
legtur ontologic între Persoanele Sf.

Treimi. Un imn asemntor în coninuta
fost descoperit într-un manuscris din sec.

III. Pornind de la afirmaiile Sf. Vasile, s-a

dedus c data scrierii acestei cântri mi-

nunate este perioada prearian, probabil

în sec. II.

M.J. Routh, Reliquae Sacrae, III, Oxford,

1815, p. 299, cu note la pag. 300-304; H.A.

Daniel, Thesaurus Hymno/ogicusJll, Leipzig,

1846, p. 5; J. Julian (ed.), A Dictionaiy of
Hynmulogy, 1892, p. 894; P. Plank, 'Pk
Christushymnus und Lichtdanksagung der

friihen Christenheit, WUrzburg, 1985; K.

Onasch, Liturgic und Kumt der Ostkirche,

Berlin, 1993, p. 16; Cross, Phos Hilaron, în

ODCC, p. 1087; A. Hamman, Phos Hilaron,

în DECA, II, p. 2024-2025; B. Kranemann,
Phos hilaron, în LACL. p. 507.

Photinos

Photinos, învtor maniheu, care a par-

ticipat la dialogul cu Pavel* Persanul sub

preedinia lui Teodor, în anul 527.

Rezultatele dezbaterii au fost consem-

nate în scris, iar mai apoi publicate.

Textul este divizat în trei pri, în funcie

de cele trei zile, cât a durat dezbaterea.

Temele dezbtute au fost; problema
crerii sufletelor, problema celor dou
principii susinute de ctre manihei i
problema scrierilor sacre.
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Migne, PG 87; Mai, Bibioth Nov Pai.. IV,

79; G.T. Stokes, Photinus(A\ în Smith-Wace,

IV, p. 395;Urbina, p. 127.

Photinos de Constantinopol

Photinos de Constantinopol, preot i
aprtor al preasfintei mari Biserici a

Constantinopolului (presbyter el defen-

sor scmctissimae magnae ecclesiae). Este

autorul Vieii S. loan Postitorul (Vita

lohannis lehmatoris), patriarh de Con-

stantinopol, împotriva cruia s-au ridicat

în zadar papii Pelagiu II (579-590) î
Grigorie* cel Mare, deoarece îi fusese

acordat titlul de patriarh ecumenic. Din

lucrarea lui Photinos s-au pstrat frag-

mente în Actele Sinodului de la Niceea

din 787, Adio IV. Photinos relateaz

despre o minune svârit de Sf loan, cu

ajutorul icoanei Sf. Fecioare Mria. Se

pare c el l-a cunoscut personal pe Sf.

loan i i-a scris viaa dup moartea

împratului Mauriciu (602) i probabil

dup cea a lui Phocas (610).

CPG, III, 7971; Mansi, 13, 80-85; Barden-

hewer, V, 75 i 131; Beck, p. 459; A. De

Nicola, Phot'm de Constantirtople, în DECA,
II. p. 2025; B. Windau. Photinus von

Konstanrinopel, în LACL, p. 507.

Photinos de Sirmium

Photinos de Sirmium (sec. IV), eretic,

ucenic al lui Marcel* de Ancyra, epis-

cop de Sirmium (Panonia) în anul 344.

Recunoscut pentru cultura i elocvena

sa, Photinos a izbutit s se menin în

scaun dup sinodul de la Antiohia din

345, când a fost condamnat Marcel, pân
în anul 351, când a fosl înlturat. Nici

una din scrierile sale nu a supravieuit. Se

pare c el înclina spre sabelianism. Fer.

Augustin* afirm c el nega preexistenta

lui Hristos. dei accepta naterea Sa din

Fecioar i c avea caliti supraumane.

Urmaii si, numii c

photinieni\ au fost

condamnai la sinodul de la Constan-

tinopol din 381. Singurele documente

care le avem despre Photinos sunt ana-

temele pronunate la Sirmium împotriva

lui i o scurt not informativ la Epi-

fanie (Pan. 71).

D. Petavius, De Phoino Heretico eiasqve

Damnatiom, Paris, 1636; E.S. Ffoulkes,

Photinus (IX în Smith-Wace, IV, p. 394-395;

M. Simonetti, Studi sull' arianesimo. Roma,

1965, p. 135-159; Simonetti. p. 590; Bar-

denhewer, III, p. 123 i urm.; G. Bardy, în

DTC,XIl,pt.2, 1935, col. 1532-1536; Cross,

Photinus, în ODCC, p. 1087; M. Simonetti,

Photin de Sirmium, în DECA, II, p. 2025-

2026.

Physiologus

Physiologus, culegere de texte bazat pe

întrebri i rspunsuri, scris în mediu

cretin, probabil în Egipt în sec. II sau

mai exact în sec. III, asupra lucrurilor

neobinuite,
fc

mirabilia\ din tiinele na-

turale. Lucrarea s-a bucurat de o larg

circulaie nu numai în mediul cretin, ci

i în cel oriental, fiind tradus din diverse

limbi orientate. Rspunsurile sunt date

de un personaj numit Physiologus. In

esen, este vorba de o lucrare anonim,

dei se pare c diveri scriitori bisericeti

i Prini ai Bisericii (Epifanie*, Vasile*

cel Mare, loan* Hrisostom, Ieronim*

.a.) au fcut diverse completri, La re-

dactarea textului, autorul anonim a folo-

sit surse variate, alturi de materiale bi-

blice, regsindu-se în el elemente din

literatura clasic greac i din cea egip-

tean. Spiritul de ansamblu este cretin,

bazat în special pe interpretarea ale-

goric, din care adeseori se trag concluzii

hristologice, cu oarecare nuane adop-

ianiste, sau morale, având uneori carac-
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ter encratit. Lucrarea a avut o influen

deloc de neglijat asupra iconografiei i
simbolisticii cretine. Istoria critica a

textului nu este uor de realizat, mai ales

daca avem în vedere reeditrile succe-

sive, la care se adaug diversele inter-

polri.

CPG 3766; Migne, PG 41, 518-538; F.

Sbordone, Physiologus, cd. greac. Milano,

1936; M.R. James, The Bestiary, London,

1928; D. Kaimakis, Der Physiologus nuch

der ersten Redakiion, Meisenheim ani Glan,

1974; U. Treu, Zur Datienmg des Physio-

logus, ZNTW, 57. 1966, p. 101-104; E.

Peterson, Friihkirche, Judentum mul Gnasis.

Studieri xmd Untersucht/ngen, Roma, 1959,

p. 236-253; E. Peters. Der griechische

Physiologus und seine orientalischen

Qberzetzungen, Berlin. 1898; R Lauchert.

Geschichte des Physiologus, Slrassbourg,

1899; K. Alpers, Untersuchungen zum
griechischen Physiologus und Kvraniden,

VB, 6, 1986, p. 13-87; M. Goldstaub, Der

Physiologus und seine Weiterbildung, beson-

ders in der laternischen und in der byzanti-

nischen Lileratur, Leipzig, 1899-1901; S.J.

Voicu, Physiologus, în DECA, II, p. 2027-

2028. cu bibliografic; U Treu, Physiologus,

în LACL, p. 508.

Pieriu

Pierii, preot i conductor al colii cate-

hetice din Alexandria, urmându-i în

aceast funcie lui Teognost*. Datorit

înelepciunii i clocinei sale a fost supra-

numit "Origen cel Tânr'. A activat cu

aproximaie pân în al doilea deceniu al

sec. al IV-lea. întrucât el scrie viaa lui

Pamfiliu*, care a murit în anul 309. A
suferit în timpul persecuiei lui Dio-

cleian, tar îns a primi cununa de mar-

tir. Ieronim*- afirm c Pieriu a petrecut

ultimii si ani de via la Roma.

Cea mai de seam lucrare este Co-

mentariu la profetul Osea, în realitate o

predic pe care a inut-o la privegherea

de Pati. La aceast cuvântare se adaug
alta Despre Pati, formând, dup prerea

Iui Fotie*, o singur lucrare. A mai scris

comentarii la Epistola I-a ctre Corbi*

tem a Sf. Apostol Pavel. un altul la Evan-

ghelia dup Luca, Despre Nsctoarea
de Dumnezeu, Despre viaa Jui Pamfil,

ucenicul su i martir al Bisericii. Din

informaiile date de Ieronim, Pieriu a

îmbriat credina ortodox cu privire la

Tatl i Fiul, excepie fcând faptul c
afirm existena a dou substane i dou
naturi, folosind aceti termeni cu sensul

de ipostas (hypostasis) i nu în sensul dat

de Arie*. Cât privete îns pe Duhul

Sfânt, concepiile sale sunt primejdioase

i nepioase. deoarece declar c slava

Duhului este mai mic decât cea a Ta-

tlui i a Fiului. La fel, El a îmbriat
ideea lui Origen* despre preexistenta

sufletelor.

Migne. PG 10, 241-246; M. J. Routh.

Retiquae sacrae, ed. a 2-a, 3. p. 423-435;

Etisebiu, fst. bis., 7, 32, 27; Ieronim, De viris

iliusiribus 76; Fotie, Bibliotheca 118-119;

A.von Harnack, Geschichte der ai/chrisf-

lichen Literatur bis Eusebivs, I, Leipzig,

1 893, p. 439-44 1 ; G.T. Stokes, Pierius ( 1 ), în

Smith-Wace, IV, p. 396-397; L.B. Radford,

Three Teachers ofAlexandria; Theognostus,

Pierius and Peter A Stud)? in the Barfy

rfistory of Origenism and anti-Origenism,

Cam bridge. 1908; T. Vivian, St, Peter of
Alexandria, Philadelphia, 1988. p. 12. 111.

114-1 16; Quasten, Patrology, II, p. 111-113;

I. G. Coman, II, p. 425-427; F.X. Murphy,

Pierius, St., în CE, II, p. 349; Ch,

Kannengiesser, Pierios d*Alexandrie, în

DECA, IL p. 2028-2029; T. Bhom, Pierius,

în LACL, p. 508.

Pilat, Faptele lui

Faptele lui Pilat. document apocrif care

relateaz despre judecata, patimile.
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moartea i învierea Domnului nostru
*

•

Iisus Hristos. In unele manuscrise este

însoit de un alt document apocrif Co-

borârea lui Hristos la iad. începând cu

sec. XIII, aceste texte sunt cunoscute sub

denumirea de Evanghelia Ini Nicodim.

Prima parte a acestui text pare s fi fost

scris nu mai devreme de sec. IV. Cu

toate acestea, întrucât exist referiri la un

astfel de document la scriitori mai tim-

purii, în special la Justin* Martirul i

Filosoful, unii cercettori sugereaz c ar

fi vorba de un document din sec. II, i c
acesta s-ar baza chiar pe actele autentice

ale judecii lui Hristos. Cea de a doua

parte se crede c a fost scris de cei doi

fii ai btrânului Simeon, Carinus i
Leucius, i descrie în detaliu efectul pe

care prezena lui Hristos l-a avut asupra

sufletelor înrobite în iad. Se pare c tex-

tele care formeaz Evanghelia lui Nico-

dim au fost unite într-un corp comun în

jurul sec. V. în epoca medieval acest

text st la baza pieselor de teatru spiri-

tuale. Chinurile Iadului i ale legendelor

Sf Iosifdin Arimateea i Sf GraaL Do-

cumentul a fost tradus în diverse limbi:

latin, siriac, copt, armean etc.

C. Tischendorf, Evangelia Apocrypha*

Leipzig, 1853, p. 203-412; M.R. James, The

Apocryphal New Testament. 1924, p. 94-146

trad. în englez; H.G. Kim, The Gospel of

Nicodenms, Toronto, 1973; A. de Santos

Otero, Los Evangelios Apocrifos, Madrid,

1956; W. Schneemelcher, New Testament

Apocrypha* revised edition. 1991. p. 501-

536; E. von Dobschutz, în HDB, III, 1900, p.

544-547, cu bibliografie; Bardcnhewer, I, p.

543-547; Altaner-Stuiber, 1980, p. 127 i
urm.; J. Quasten, Patrology, I, p. 115-118, cu

bibliografie; Cross, Pilate, Acts of, în ODCC,

p. 1090; R. Trevijano, Pilate, în DECA, II, p.

2042-2044; U. Broccoli, Pilate II. Icono-

graphie. ibidem, p. 4044-2045, cu biblio-

grafie; G. RGwekamp, Pilatus-Literatar> în

LACL, p. 508-509, cu bibliografie.

Pinytus

Pinytus (sec. II), episcop de Cnossus în

Creta, destinatar al uneia din scrisorile

lui Dionisie* din Corint. Eusebiu* de

Cezareea subliniaz ortodoxia credinei

lui Pinytus, înelegerea erudit i teolo-

gic care l-au caracterizat.

Vezi: Dionisie din Corint; Eusebiu, Ist bis.
f

4. 21. 23; Ieronim, De vlris illustribus. 28;

W. Bauer, Rechtglâubigkeit und Ketzerei,

Tiibingen, ed. 2-a, 1964, p. 79 i urm.. 129-

131, 169-171 ; P. Nautin, Leîtres et ecrivains,

Paris, 1961, p. 20-24; Quasten, Pairology, I,

p. 282-283: J.-M. Sauget, Pinytos, în DECA,
II. p. 2046; R. Hanig, Pinytus von Knossus,

în LACL, p. 509.

Pionius

Pionius, martir cretin, care a suferit

moarte martiric în anul 250, în timpul

persecuiei lui Deciu. A fost arestat în

timp ce svârea pomenirea Sf.

Policarp*. Eusebiu* de Cezareea a

cunoscut Acta Pionii, care descriu

ptimirile i moartea sa. Se pare c lui

Pionius îi revine cinstea de a fi pstrat

Martyriwn Polycarpi, îns atribuirea

Vieii Sf. Policarp lui Pionius rmâne

îndoielnic.

Eusebiu, Ar. bis., IV, 15, 46 i urm.; Acta

Martyrum Selecta, 1902, p. 96114; F.X.

Funk, F. Diekamp, Patres Apostolici, 2,

Tiibingen3 . 1913; H. Musurillo, The Acts of

the Christian Martyrs, Oxford, 3972, p. 137-

167; E. Schwartz, De Pionio ei Polycarpo,

GOttingen, 1905; Cross, Pionius, 5/., în

ODCC, p.1092; S. Zincone, Pionius, în

DECA, II, p. 2046, cu bibliografie; H. KOnig,

Pionius, în LACL, p. 509-510.

Pirmin

Pirmin (sec. VIII), clugr benedictin,

originar din Spania. A desfurat o inten-
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s activitate misionar în Germania, înte-

meind mnstirea Reichenau. A avut

funcia de horepiscop, cu reedina tem-

porar Ia Medelsheim, o localitate lâng
Hornbach. In 727 trece în Alsacia, unde
întemeiaz o serie de mnstiri, iar în

timp ce se afla în exil, mnstirea
Murbach. în mod cert, el este autorul lu-

crrii De singulis Hbris cmonicis sca-

rapsus sau Dicta Pierminii sau simplu

Scarapsus, care conine o scurt expu-

nere a istoriei mântuirii, un comentariu la

Crezul apostolic i un rezmat al înda-

toririlor cretinului. Textul a fost folosit

pentru instruirea misionarilor în teritorii

pgâne.

Migne, PL 89, 1029-1050; G. Jecker, Die
Heimat des heiligen Pirmin, des Aposteis der

Alamannen, Mtinster, 1927; U. Engelmann,
Der heilige Pirmin und sein Missions-

biichtein, Constance, 1959; H.C.Shuttle-

worth, Pirminius, St, în Srnith-Wace, IV, p.

405; CE. Sheedy, Pirmin, St, în CE, II, p.

383; M. Simonetti, Pirmin, în DECA, 11, p,

2047.

Pisentius de Keft

Pisentius de Keft, episcop de Keft

(Koptos). Despre viaa sa avem infor-

maii din cele dou Vitae, scrise în limba

copt, i din corespondena sa descope-

rit la mnstirea Sf. Epifanie de lâng
Teba, unde a stat o scurt vreme. A trit

la sfâritul sec. VI i în prima parte a sec.

VII. Intr de tânr în mnstirea Apa
Phebammone de lâng Teba. Patriarhul

Dam ian îl hirotonete episcop de Keft.

Singura oper literar care s-a pstrat

este un Encomium închinat Sf Onufrie.

Din coresponden avem doar fragmente.

E.A.T. Wallis Budge, Coptic Apocrypha,

London, 1913, p. 75-127, 250-334 trad. în

englez; E. De Lacy O'Leary, The Arabic Life

ofPisenthius, PO, 22, 1930, p. 313-488 (text

arab i trad. englez); G.G. Abd-el-Sayed,

Untersuchungen zu den Texten des Pesyn-

theus. Bonn, 1984; T. Orlandi, Pisentius de
Keft, în DECA, II, p. 2047; P. Bruns, Pi-

sentius von Kteft. în LACL, p. 510, cu biblio-

grafie.

Pistis Sophia

Pistis Sophia, text apocrif, compus din

mai multe lucrri (cele patru diviziuni

prând a fi lucrri independente) i con-

ceput probabil în contextul tradiiei gnos-

tice cretine din Egipt în sec. III, dei s-a

încercat i atribuirea Iui gnosticului

Valentin sau cercului su. Textul a fost

descoperit într-un manuscris coptic, scris

în dialectul sahidic, i cumprat de Dr.

Anthony Askew, dintr-o librrie lon-

donez, în 1773. In prezent, manuscrisul

este pstrat la Muzeul Britanic sub denu-

mirea de Codex Askewianus. Textul a

intrat în atenia cercettorilor în 1778,

când C.G. Woide îl public în lucrarea

postum a lui MG. Schwartze, însoit de

o traducere în latin, sub titlul Pistis

Sophia. Dei exist diverse preri cu

privire la denumirea textului, numele dat

de Woide persist în literatura de specia-

litate. Forma în care se prezint manu-
scrisul este a unei evanghelii, specifice

cercurilor gnostice, susinând c dezv-
luie învtura esoteric revelat de
Hristos cel înviat Ia solicitarea ucenicilor

si. învtura este elaborat sub form
de dialog i a fost dat în rstimpul a 1

1

ani pe care El i-a petrecut cu ucenicii Si
dup înviere. Dup înlarea Sa la cer,

Hristos revine pentru a le transmite

Gnoza perfect privind tainele sau mis-

terele cerurilor de sus i a celor de jos.

Cea mai mare tain, dar i cea mai sim-

pl, este însi întruparea lui Hristos,

care împac toate contradiciile din

univers. Analiza atent a textului a dus la
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concluzia c a fost scris în limba greac

i apoi tradus în copt. Manuscrisul pro-

priu-zis dateaz din sec. IV.

M.G. Schwartze, Pistis Sophia: opus gnos-

ticum Valentino adiudicatum e codice manu-

scripte coptico London'rensi descriptum.

Latine vertit, M.G. Schwartze. Editit J.H.

Petermann, Berlin, 1851-1853; C. Schmidt,

Pistis Sophia, Coptica 2, Copenhaga, 1925;

Pistis Sophia, text ed. de C. Schmidt, trad. i
note de Violet MacDermont, The Coptic

Gnostic Library, NHS 9, 1978; W,

Schneemelcher, New Testament Apocrypha,

revised edition, 1991, p. 361-369; D.

Visieux, La Pistis Sophia et la Gnose,

Puisseaux, 1988; R.A. L, Pistis Sophia, în

Smith-Wace, IV, p. 405-415: Bardenhewer, I.

p. 354-356; Altaner-Stuiber, 1980, p. 131; H.

Leisegang, PW, XX, pt. 2,1950, col. 1813-

1821; Cross% Pistis Sophia, în ODCC, p.

1093-1094; G. Rflwekamp, Pistis Sophia, în

LACLj p. 510, cu bibliografie recent.

Pleroforii

Pleroforii, de la cuvântul grecesc 7cA,T|po-

(popeîv - a da mrturie. Este vorba de o

culegere de relatri atribuite unor per-

soane diferite care au trit în perioada

sinodului ecumenic de la Calcedon, 451.

Culegerea a fost îngrijit de loan* Rufus,

clugr la mnstirea Ruflnus (Bet Ru-

tina). Textul ne-a parvenit în traducere

siriac, fcut din greac. O serie de

fragmente asemntoare exist i în

limba copt. Lucrri similare mai exist,

îns sub titluri diferite, ca exemplu. Viaa

hti Petru Iherul sau Memoriile lui

Dioscur, considerate ca fcând parte din

acelai gen literar.

F. Nau, Jean Rufus eveque de Maiouma,

Plerophories, PO, S, I; T. Orlandi, Un fram-

mento de/le Pleroforie in coptoy Studi e

Ricerche sull
1

Oriente Cristiano, 2. 1979, p.

3-12; idem, Plerophories, în DECA, II, p.

2075-2076.

Plinii cel Tânr
Pliniu cel Tânr (61/2-114), nepot i fiu

adoptiv al lui Pliniu cel Btrân, orator

roman. S-a nscut la Comum, în nordul

Italiei. Dup adopiune primete numele

de Gaius Plinius Caecilius Secundus. Se

bucur de o educaie aleas, mai ales în

retoric. Sub Domiian, îndeplinete

funcia de praefectus aerarii militaris,

iar Nerva îl numete praefectus aerarii

Saturni, ambele funcii fiind în domeniul

finanelor. Intre 111-113 este trimis de

împratul Traian, în calitate de legat im-

perial în Bitinia, pentru a rezolva pro-

blemele care s-au ivit acolo din pricina

unei administraii neglijente. Cele nou
cri, cuprinzând scrisori scrise între anii

97-109, au fost menite s fie publicate,

dei Ie lipsete strlucirea scrisorilor lui

Cicero ctre Atticus. Cu toate acestea,

ele dau informaii importante despre

evenimentele i viaa politic i reli-

gioas din acea vreme. Cartea a zecea

cuprinde corespondena oficial trimis

lui Traian, în legtur cu situaia din

Bitinia.

De importan deosebit sunt scrisorile

96 i 97, deoarece ele abordeaz proble-

ma politicii care trebuia adoptat fa de

cretini. în scrisoarea 96, Pliniu descrie

adunrile cretine i face ceea ce putem

numi prima referire din partea unui scri-

itor pgân Ia svârirea Euharistiei sau

Agapei. Rspunsul lui Traian, cuprins în

scrisoarea 97, conine prima declaraie a

politicii imperiale fa de cretini. Incon-

secvenele prezente în scrisoare, reliefate

i de Tertullian*, trebuie puse pe seama

faptului c imperiul roman se confrunta

cu o nou i unic problem, iar împra-

tul însui era contient de acest lucru,

M. Durry, Lettres de Pline, IV, Paris, 1947

(Coli. Bud£); R.G.C. Levens, Oxford

Classicai Dictionary, p. 704-705; J.W. i
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A.M. Duff, A Literary Hisiory ofRome in the

SiiverAge.... London. 1960, p. 425-443; J.A.

Jungmann, The Massofthe Roman Rite, trad.

de F.A. Brunner, 2 voi., New York, 1951-

1955; A. Hamman, Chretiens et christia-

nisme vus et juges par Saetone, Tacite et

Pline ie Jeune, în Forma Futuri, Torino,

1975, p. 91-109; Ch. Munier, L'Eglise dans

I'Empire rotnain. Paris, 1979; M.R.P. Mc
Guire, Pliny the Younger, în CE, II, p. 442-

443; A. Hamman, Pline le Jeune. în DECA,
II, p. 2076.

Fnevmatomahi

Pnevmatomahi, în greac 7tv£\)|ia-

TOfA&xot, cunoscui i sub denumirea de

macedonieni. Eretici din sec. IV care

negau dumnezeirea Duhului Sfânt. Este

posibil ca aceti eretici s fie
fc

tropicii' la

care face referire Atanasie* în Epistola

sa ctre Serapion* de Thmuis, între 355-

361. Aceast erezie devine micare de

mas numai dup 373, când Eustatie* de

Sevastia, rupând legturile de prietenie

cu Vasile* cel Mare, devine conductorul

lor. Damasus*, episcopul Romei, îi con-

damn în 374, iar învtura lor a fost

respins în mod repetat de ctre cei trei

mari Prini capadocieni i de ctre
Didim* cel Orb. în jurul anului 380, pnev-

matomah ii sunt deplin organizai, cu-

prinzând în sânul lor o grupare conserva-

toare, care respingea divinitatea Duhului

Sfan, dar accepta consubstanialitatea

Fiului cu Tatl, i una radical, care res-

pingea deopotriv dumnezeirea Duhului

Sfânt i consubstanialitatea sau deofi-

inimea Fiului cu Tatl. Pnevmatomahii

particip la sinodul ecumenic de la

Constantinopol din 381, fiind reprezen-

tai de Eleusis de Cyzic i Marctan de

Lampsac. întrucât refuz s accepte cre-

zul niceean, au fost anatematizai. Legile

anti-eretice teodosiene pun capt acestei

micri eretice, dei sub forme mai

nuanate, macedonienii au persistat i în

sec. V.

T. Schermann, Die Gottheit des heiligen

Geistes nach den griechischen Vâtern des

vierten Jahrhunderts, 1901; F. Loofs, Zwei
macedonianische Diaioge, Sitz. d. Preuss.

Akad., 1914, p. 526-551; Idem, Die Chrix-

tologie der Macedonianery Geschichtliche

Studien ftlr A. Hauck, Leipzig, 191 6, p. 64-

76; H. D5rries, De Spiritu Sanct<?
y Der

Beitrag des Basilius zum Abschluss des trini-

tarischen Dogmas, Abh. Gtftt., Dritte Folge,

XXXIX, 1956, în special p. 94-120; W.D.
Hauschild, Die Pneumatomachen, Hamburg,

1967; Simonetti, p. 592; Cross, Pnevma*

iomacho'u în ODCC, p. 1104-1105; M.
Simonetti, Macedonius - Macedoniens, în

DECA, II, p. 1515.

Poeta Saxo

Poeta Saxo, clugr poet latin medieval,

din a doua parte a sec. IX. A trit Ia

mnstirea Corvey din Westphalia. fiind

cunoscut sub numele de 'poetul saxon'.

In timpul domniei regelui franc Arnulf

(877-899), dup câte se pare în jurul anu-

lui 888, el compune un poem istoric

închinat împratului Carol cel Mare, în

cinci cri. Primele patru cri poart

titlul: Armales gestis Caroli Magni
imperatoris, iar a cincea: De vita et obitu

eiusdent. Poemul este inspirat din

Amiales Einharti, lucrare scris de
Einhard* i intitulat Vita Caro/i, i ca

atare nu este original în ceea ce privete

coninutul.

R von Winterfeld, MGPoetae, 4,1, p. 1-71;

Manitius, I, p. 583-584; M.R.P. Mc Guire,

Poeta Saxo, în CE, 1 1, p. 455.

Poimandres

Poimandres (în greac: 7toi|a&v5pT)<; -

probabil 'Pstor de oameni'), primul
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tratat din Corpus Hermetîcum. La prima

vedere, Poimandres înseamn 'pstor de

oameni
9

. Pornindu-se de ia aceast ipo-

tez, s-au fcut conexiuni cu Psforul lui

Hermas*. Ipoteza iui poate fi îns susi-

nut. Din analiza mai atent a textului, s-a

observat c Poimandres este numele unei

fiine misterioase, o fptur semidivin,

care acioneaz ca învtor i îndrum-

tor al lui Hermes, ca raiune superioar a

acestuia. în temeiul acestei observaii, s-a

sugerat, ca posibil etimologie, expresia

copt p-eime-n-re, ceea ce înseamn

'cunoaterea Zeului Soare\ Textul pre-

zint o viziune ecstatic care are Ioc sub

supravegherea i îndrumarea lui Poi-

mandres, prezentând crearea universului

i a omului, unirea spiritului i a materiei

dup cdere i calea de mântuire prin

cunoatere (yvaiq). Coninutul i mo-

dul de prezentare i abordare a temelor,

apropie acest text de structuri gnostice.

Cu toate acestea, se regsesc i unele

paralele cu Noul Testament, cum ar fi,

descrierea Divinitii ca 'lumin' i
*via' i doctrina despre lucrarea activ

a Logosului în creaie. Uneori limba fo-

losit se aseamn cu cea a Septuagintei,

text cunoscut autorului lui Poimandres.

Dup unele preri, Poimandres a fost

scris în greac, în Egipt, Ia scurt vreme

dup anul 100. Pentru prima dat a fost

publicat în latin de Marsilius Ficino, la

Veneia, probabil în jurul anului 1463.

Textul a fost tradus i în arab. Tradu-

cerile în arab a întregului corpus al tex-

telor hermetice au influenat i gândirea

iudaic.

Hermetis Trismegisti Poemander, ed. de G.

Parthley, Berlin, 1854; A.D. Nock i A.J.

Festugtere, Corpus Hermeticum, I,

Collection des Universites de France, 1945,

p. 6-28, cu bibliografie; Hermes Mercurius

Trismegistus, Filosofîa hermeticu, trad. de

Dana Eliza Ghinea, Editura Univers Enci-

clopedic, Bucureti, 1995, p. 13-112; C.H.

Dodds, The Bible and the Greeks, 1935;

Cross, Poimandres, în ODCC, p. 1105.

Polemius Silvius

Polemius Silvius, autorul lucrrii Lu-

terculus, identificat cu Silviu, prietenul

apropiat al lui llarie* de Arles. Lucrarea

a fost scris în 448/9 i este vorba de un

almanah, cuprinzând indicaii calendaris-

tice i articole suplimentare de cultur

general asupra unor teme diverse: nume

de provincii, nume de demnitari romani,

de localiti, de animale, informaii de-

spre Roma i altele. Lucrarea a fost de-

dicat Iui Eucher* de Lyon.

Migne, PL 13, 676; CPL2256; T Mommsen,

Chronica Minora, 1 , p. 5 1 8-55 1 ; Quae smt in

Romae, în R. Valentini-G. Zucchetti, Codice

topografica detla citia di Roma, I, Roma,

1940, p. 294-301, 308-310; V. Loi, Polemius

Silvius, în DECA, II, p. 2080; B. Windau,

Polemius Silvius, în LACL, p. 510-511, cu

bibliografie.

Polemon

Polemon, adept al Iui Apoi mrie*, repre-

zentant al gruprii extremiste a acestei

micri eretice. Teodorei* de Cyr îl pre-

zint în termeni vii, ca fiind ucenic al

ereticului Apolinarie, lupttor înfocat

împotriva Marii Biserici. Polemon a fo-

losit expresii extrem de dure Ia adresa

'noutilor', înelegând prin aceasta ino-

vaiile capadocienilor, i la 'înfumurarea'

italienilor. El atrage atenia asupra

primejdiei introducerii unor 'diviziuni'

în Hristos, întrucât în Hristos cel întrupat

nu exist dou voine. Ideile sale au fost

îmbriate de Eunomiu de Bereea în

Tracia i Iulian Apolinaristul. Timotei,

episcop de Beryt i ucenic al lui Pole-

mon, se detaeaz de atitudinea extre-
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mist a magistrului su, ceea ce îl deter-

min pe acesta s scrie Contra Ti-

mothevm, din care se pstreaz un frag-

ment devenit celebru. Lui Polemon îi

mai sunt atribuite Epistola ad Timotheum
i Epistola ad lulium.

CPG 3710-3713; Teodoret, Haerfab. comp.,
IV, 8; H. Lietzmann, Apollinaris und seine
Schule

% Ttîbingen, 1904, p. 40 i urm., 153,
274-276 retip. Hildesheim, 1970; F.

Diekamp, Doctrina Patrum, MUnster. 1907,

p.60 i urm.; C. Hoit, Polemius, în Smith-
Wace, IV, p. 422; E. Cavalcanti, Polemon, în

DECA, II, p. 2080; G. Feige, Polemon, în

LACL, p. 511.

Policarp, Sf.

Sf. Policarp (c. 60-c. 155), printe apos-

tolic i personalitate de seam a Bisericii

cretine în sec. al II-lea. Sf. Irineu*, care
i-a petrecut copilria în anturajul Sf.

Policarp, ne informeaz c acesta a fost

ucenic al Sf. Apostol loan, c a avut leg-
turi cu cei care L-au vzut pe Domnul i
c a fost numit episcop al Smirnei de
ctre Apostoli. Viaa i activitatea Sf.

Policarp reprezint hotarul dintre epoca
apostolic i cea a marilor scriitori bise-

riceti din sec. al II-lea. Aprtor al orto-

doxiei, Sf. Policarp a luptat cu trie îm-
potriva ereziilor vremii, în spe, gnos-
ticii marcionii i valentinieni. Clto-
rete la Roma în încercarea de a rezolva

problema datei pascale; Biserica din Asia
Mic pstrând practica quartodeciman*
a fixrii Patilor. Aici se întâlnete cu
papa Anicet i, dei discuiile lor nu au

avut un rezultat concret, cei doi episcopi

s-au desprit în relaii bune, hotrând ca

fiecare Biseric local s-i pstreze
tradiia, pentru a nu sfâia unitatea
Bisericii lui Hristos. în timpul ederii la

Roma, Sf. Policarp a avut diverse întru-

niri cu reprezentani ai gnosticilor mar-

cionii i valentinieni, izbutind, spune
tradiia, s converteasc pe unii dintre ei.

Sf. Irineu vorbete chiar despre o întâl-

nire a acestuia cu Marcion*, care l-a

întrebat dac îl recunoate. Sf. Policarp i-ar

fi rspuns: 'Desigur, îl recunosc pe pri-

mul nscut al lui Satana'. La scurt timp
dup revenirea lui la Smirna, Sf. Policarp

a fost arestat, în timpul persecuiei de-

clanat de Antonin Piui, i întrucât a
refuzat s renune la credina cretin, a
fost ars de viu. Data morii sale martirice

este fixat la 23 februarie 155 sau 156.

Eusebiu* de Cezareea o plaseaz îns în

vremea împratului Marcu Aureliu (161-

180) i de aceea unii cercettori înclin
în favoarea unei date mai târzii, fixând*

în funcie de aceasta, i data naterii sale.

Martiriul su a fost scris la Smirna, la

cererea Bisericii din Philomelium. Din
acest document tim c Policarp I-a slujit

Iui Hristos 86 de ani. La insistena pro-

consulului Quadrat de ajura i blestema

pe Hristos, Policarp i-a rspuns: 'De 86
de ani fi slujesc i nu mi-a fcut nici un
ru; cum pot eu s blestem pe împratul
meu, pe Acela care m-a mântuit?'

Referitor la opera lui Policarp, Irineu i
Eusebiu relateaz c acesta a adresat mai
multe scrisori comunitilor cretine din

vecintate i unor frai episcopi. Dintre

acestea, doar una a supravieuit, i anu-

me, Scrisoarea sau Epistola ctre Fili-

peni, pstrat doar într-o traducere latin.

Este vorba de o scrisoare care a însoit

scrisoarea ctre filipeni a Sf. Ignatie*.

Fr a avea originalitatea scrisorilor Sf.

Ignatie, epistola ctre filipeni a Sf. Poli-

carp conine un puternic mesaj doctrinar,

susinând împotriva ereticilor, învtura
despre întruparea Domnului; împotriva

doceilor, moartea lui Hristos pe cruce, i
învierea din mori, împotriva filosofilor

pgâni. Epistola d sfaturi practice pen-
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tru întrirea i pstrarea vieii cretine,

îndemnând la rugciune pentru conduc-

torii i autoritile statului i chiar pentru

cei care sunt împotriva credinei cretine

i o persecut.

In istoria cretinismului, Sf. Policarp

rmâne martor viu i mrturisitor al cre-

dinei i vieii apostolice, cunoscute de el

direct de la cei care au fost aproape de

Mântuitorul.

Funk, Patres Apostolici, I, 296-313; A.

Lîndemann, H. Paulsen, Die Apostolischen

Vaier, TQbingen, 1992 (text i trad.), cu bi-

bliografie; P. Th. Cametot, Lettres et martyre

de Polycarpe, SCh. 10, ed. 4-a, Paris, 1969;

I. Olariu, Prinii Apostolici, Caransebe,

1892, p. 84-87; Pr. D. Fecioru, Scrierile

Prinilor Apostolici, în PSB, \\ Bucureti,

1979; C.P.S. Clarke, St, Ignatius and St.

Polycarp, Londra, 1930; P. N. Harrison,

Polycarp's Two Epistles to the Philippians,

Cam bridge. 1936; Bardenhewer, I, p. 160-

170; Cross. Polycarp, în ODCC, p. 1107;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 48, 50-52, 110; I.

G. Coman, Patrologie. (1956), p. 39-40;

Idem, Patrologie, I, p. 148-160; Quasten,

Patrulogy, 1, p. 76-82 (cu bogat biblio-

grafie); P. Nautin, Polycarp, în DECA, II, p.

2082-2083; H. KOnig, Polykarp vonSmyrna,

în LACL, p. 51 1-512, cu bibliografie.

Policarp de Mabbug

Policarp de Mabbug (sec.VI), horepi-

scop, traductor biblic în siriac. In

scrisoarea ctre Pafnutie, reprezentând în

realitate introducere la versiunea siriac

a Glafirelor Sf. Chirii* al Alexandriei,

Moise* de Aggel, îi pregtete cititorii,

atrgându-le atenia asupra deosebirii

între textele biblice existente In siriac i
'traducerea Noului Testament i a Psal-

milor lui David\ fcut de 'horepiscopul

Policarp pentru Aksenaia (Philoxen*) de

Mabbug'. George Barhebraeus ne infor-

meaz c *dup Peshitta*, Noul Testa-

ment a fost tradus cu mai mult exacti-

tate din greac la Mabbug în zilele Iui

Pliiloxen'. Se pare c aceast versiune a

czut în desuetudine, dup apariia unei

alte versiuni în siriac, cunoscute sub

denumirea: Versiunea Harklean*, repre-

zentând revizuirea textului biblic men-

ionat mai sus de ctre Toma* de HarkeK

în 616. Din versiunea philoxenian nu

s-au pstrat decât fragmente.

J. Gwynn, The Apocalypse of St. John in

Syrian Version hitherto unknown, Dublin,

1897; Hali, Syriac Mv., Gospeis of a pre-

Harkieian Version^ Philadelphia, 1884; M.

Ceriani, Monumenia sacra et profana, tom V,

fose. 1, Milano, 1873, p. 1-40; J. Gwynn,

Polycarpus, horepiscopus, în Smith-Wace.

IV. p. 43 1-434; Urbina, p. 161-162, cu biblio-

grafie detaliat.

Policrat de Efes

Policrat (sec. II), episcop de Efes, quar-

todeciman* din Asia Mic. Ajuns pe

scaunul episcopal al Romei, Victor, pri-

mul episcop vorbitor de limb latin la

Roma, se adreseaz tuturor episcopilor în

vederea acceptrii srbtoririi de ctre

toi cretinii a Sf. Pati în aceeai zi de

duminic. Policrat se opune sugestiei f-

cute de Victor, pe motiv c în Asia Mic
a existat tradiia ca Sf. Pati s fie srb-
torite în a 14-a zi a lunii Nissan, indife-

rent de ziua în care aceast dat cdea.

Victor consider rspunsul lui Policrat un

afront i îl excomunic, rupând relaiile

cu Biserica din Asia Mic. Sesizm în

acest incident un prim exemplu al pre-

tenei Scaunului Romei la primat. Sf.

Irineu* de Lyon, intervine în disput, în

vederea aplanrii conflictului i a evitrii

scindrii Bisericii cretine. Eusebiu* de

Cezareea pstreaz fragmente din scri-
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soarea prin care Poiicrat respinge ferm i
cu demnitate solicitarea, însoit de ame-

ninri, a lui Victor în privina srbtori-

rii Patelui, atrgându-i acestuia atenia c
'supunerea trebuie artat fa de Dum-
nezeu i nu fa de onv (Fapte 5, 29).

Eusebiu, Ist, bis. t V, 24, 2-8 i III, 21, 3; MJ.
Routh, ReliquaeSacrae. 2, Oxford 2

. 1846, p.

1 1-36; A. Strobel, Urspnmg und Geschichte

des Osterkalenders, Berlin, 1977, p. 22-36;

G. Salmon, Polycrates (1), în Smith-Wace,

IV, p. 436-437; Cross, Polycrates, în ODCC,

p. 1107; A. Di Berardino, Polycrate

d'Ephese, în DECA, II, p. 2083-2084; R.

Hanig, Polykrates von Ephesus, în LACL, p.

512/

Polihroniu de A pa 111 ea

Polihroniu de Apamea. (m. 43
1 ), episcop

de Apamea în Siria, fratele mai tânr al

episcopului Teodor* de Mopsuestia. Se

pare c a fost unul din corespondenii lui

Libanius, sub a crui îndrumare a învat
fratele su mai mare. Urmeaz lui Aga-

pet în scaunul episcopal de Apamea,
fiind hirotonit episcop la 10 ani dup
hirotonia fratelui su mai mare. Teodor.

Despre activitatea sa ca pstor al Bise-

ricii din Apamea, Teodoret* spune c 'el

a condus cu înelepciune i succes i s-a

distins prin farmecul discursului i prin

sfinenia vieii'. Oraul Apamea, pe râul

Orontes în Syria Secunda, a fost ridicat

de Teodosie II la rangul de mitropolie,

scaunul episcopal de aici dobândind

demnitatea corespunztoare. Dac acest

lucru a fost aa, atunci Polihroniu a avut

un rang bisericesc mai mare decât fratele

su, întrucât scaunul episcopal din Mop-
suestia era subordonat mitropolitului din

Anazarbus. Trebuie s reinem c Poli-

hroniu nu a avut acelai rol i aceeai

poziie în istoria Bisericii pe care le-a

avut fratele sau. Despre el se tie c a

scris o serie de comentarii biblice la di-

verse cri din Vechiului Testament. Nu
avem informaii dac a scris comentarii

la vreo carte din Noul Testament. Opo-

zant fi al interpretrii alegorice favo-

rizate de coala din Alexandria, el a avut

totui cunotinele istorice. lingvistice,

cronologice i arheologice necesare elu-

cidrii sensului literal al Scripturii. Ex-

punerea sa trdeaz o oarecare tendin
raional izant, întrucât el încearc, în

repetate rânduri, s interpreteze profeiile

mesianice, considerând u-Ie ca eveni-

mente ale viitorului apropiat, l-au fost

atribuite urmtoarele lucrri: Scolii ia

Pentateuh: Prolog ifragmente dintr-im

comentariu la Iov; Scolii la Proverbe:

Expunere a Ecclesiastului: Scolii Io

Cântarea Cântrilor; Scolii fa Jeremia;

un Comentariu Ia Daniel etc. Din lucr-

rile sate avem fragmente pstrate în

catene. In ceea ce privete doctrina sa,

fragmentele care s-au pstrat nu sunt

suficient de elocvente pentru a ne face o

imagine exact. In orice caz, se pare c c I

nu a îmbriat punctul de vedere al

fratelui su privind Persoana lui Hristos.

Migne, PG 93, 13-470; Mai, Scriptontm Vet.

Nova Cotlectîo, voi. I, p. 105 i urm.; H. B.

Swete, Polychronhrs, art. în Smith-Wace, IV,

p. 434-436; O. Bardenhewer, Polychronhts,

Brvder Theodors von Mopsuestia vnd

Bischof von Apamea, Freiburg i. Bresgau,

1879; A. Vaccari, Un commento da Giobe,

Roma. 1915; Bardenhewer, III, p. 322-324;

Cross, Polychronhts, art. in ODCC, p. 1107;

Altaner-Stuiber. 1980, p. 322; Quasten,

Patrohg}\ 111, p. 423-424. cu bibliografie; J.

Irmscher, Polychronhts d'Apamee, în DECA,
II, p. 2083; P. Bruns, Polychronhts von Apa-

mea, în LACL, p. 5 1

1

, cu bibliografie.

Pomerius, Julianus

Pomerius Julianus, de origine din Mau-

ritania, venit în Galia, probabil din prici-

na invaziei vandalilor. S-a stabilit la
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Arles, în a doua jumtate a sec. V, facân-

du-se cunoscut i apreciat pentru cuno-
tinele sale filosofice i darul retoric. A
pstrat legturi cu diverse personaliti

ecclesiastice din vremea sa, ca de exem-
plu, Ennodiu* de Pavia, Cezar* de Arles

i Ruricius* de Limoge. Ruricius îl nu-

mete stare, în timp ce pseudo-Ghenadie

îl amintete ca preot al Bisericii din

Galia. Isidor* de Sevilla îi atribuie mai

multe lucrri: Despre natura. sufletului

{De anima et qualitate eius\ Despre dis-

preul fa de lume {De contemplu

mundi). Despre vicii i virtui {De vitiis

ei virtutibus). Despre educaia fecioa-

relor {De vîrginibus instituendis) etc.

Dintre lucrrile sale ne-a parvenit îns
doar un singur tratat în trei cri, De vita

contemplativa, care a fost atribuit o

vreme lui Prosper* de Aquitania. în acest

tratat, Pomerius prezint idealurile vieii

contemplative i ale celei active. Primele

dou cri sunt adresate episcopilor i se

ocup cu manierele sau comportamentul

preoilor, în maniera unui manual pas-

toral pentru preoi, iar cartea a treia este

adresat tuturor cretinilor. Intenia lui a

fost ca în prima carte s prezinte viaa

contemplativ, în a doua, viaa activ, i
în a treia, viciile i virtuile cretinilor.

Distincia pe care o face între viaa con-

templativ i cea activ este bazat pe

strile sufletului. Viaa activ reprezint

cutarea perfeciunii sau a desvâririi de

ctre suflet, iar cea contemplativ este

starea în care sufletul se bucur de de-

svârirea pe care a atins-o. Din citatele,

destul dtwfrecvent preluate din scriitori ca

Tereniu, Cicero, Vergii i alii, se poate

deduce c Pomerius a fost familiarizat cu

literatura latin necretin.

Migne, PL 59, 415-520; CPL 998-998a; F.

Degenhan, Studien zu fulianus Pomerius,

Eichstatt, 1903; R.T. Smith, Juttanus (72)

Pomerius, în Smith-Wace, III, p. 482;

Bardenhewer, V, 599-601; Cayr6, II, p. 176-

179; Altaner-Stuiber, 1980, p. 475; J.C.

Plumpe, Pomeriana, în VChr, 1, 1947, p.

227-239; M.J. Suelzer, Pomerius, în CE, 11,

p. 544-545; S. Pricoco, Pomere (Julien), în

DECA, II, p. 2084.

Pomponius

Pomponius (sec. V), autor al unui poem
în 132 de hexametri, Versus ad gratiam

domini. EI prezint, dup maniera lui

Vergii, o întâlnire dintre cretinul Tityrus

i pgânul Meliboeus. Tityrus face o pre-

zentare a cretinismului, ca rspuns la în-

trebarea pus de Meliboeus, referindu-se

la creaie, atotputernicia lui Dumnezeu,
nemurirea sufletului i înclinarea spre

pcat a omului, i sfârind abrupt cu tema

mântuirii. Se pare totui c textul s-a ps-
trat fragmentar datorit întreruperii

abrupte a textului. Datarea este incert,

probabil din sec. V, întrucât Isidor* de

Sevilla îl menioneaz, folosind, în capi-

tolul su despre creaie, aceleai versuri

ca Pomponius.

C. Schenkl, în CSEL 16, 1, p. 609-615; A.

Riese (ed.), Anthologia Latina, 1, 2,

Amsterdam2, 1964; M. Schanz, Geschichte

der romischen &teratur
t 4, 1, MUnchen2

,

1959, p. 220 i urm.; B. Windau, Pomponius,

în LACL, p. 512, cu bibliografie.

Pontianus

Pontianus, episcop african, al crui sediu

episcopal nu este cunoscut. Este autorul

unei scrisori, datând din 544/5, ctre

împratul Justinian în favoarea autorilor

implicai în condamnarea celor Trei Ca-

pitole {Epistola ad lustiniamtm impera-

torem de tribus capitulis), adic Teodor*

de Mopsuestia, Teodoret* i Ibas* de

Edessa. El motiveazc nu a citit operele

acestora. în plus, întrucât între timp
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acetia au decedat, nu mai puteau face

obiectul unei condamnri. Este posîbii ca

Pontianus s fie una i aceeai persoan

care a participat la sinodul de la lunca

din 523, primind sarcina de a transmite o

scrisoare sinodal, împreun cu Restitus,

episcopului Bonifaciu de Cartagina.

Dup unii cercettori, primele 12 cri
din De viris illustrihus ale lui Isidor* de

Sevilla sunt preluate dintr-o lucrare

asemntoare cu cea a lui Pontianus,

scris ca o continuare la lucrarea lui Ghe-

nadie* De viris illustrihus. Ipoteza pare a

nu avea un fundament puternic (Bar-

celona).

Migne, PL 67, 995-998; CPL 864; F. SchUtte,

Studien iiber den Schriftstellerkatalog (de

viris illustrihus) des hi. Isidor von Sevilla,

Kirchengeschichtliche Abhandlungen, 1

,

Breslau, 1902, p. 109; E. Amman, DTC, XII,

pt. 2, col. 407; F. Scorza Barcelona, Pon-

tianus, în DECA, II, p. 2085, U. Hamm,
Pontianus, în LACL, p. 512-513.

Pontius

Pontîus (m. 260), diacon din Cartagina,

autor al unei viei a Sf. Ciprian*. Infor-

maiile pe care le avem despre Pontius

sunt preluate din Vita etpassio Cypriani.

A fost diacon al Sf. Ciprian i, din

aceast pricin, a fost considerat ca fiind

persoana cea mai calificat s-i consem-

neze viaa. II însoete pe Ciprian în exil,

în anul 257, la Curubis (Korfa, Tunisia).

Lucrarea, considerat cea mai veche

biografie cretin, cuprinde câteva date

preioase privind convertirea lui Ciprian

i atitudinea acestuia în timpul molimei

din 252, cât i despre opera sa literar.

Vita este mai mult un panegiric, decât o

lucrare istoric. Nu ne este cunoscut

data morii sale, probabil 260.

W. Harei, Vita Cypriani, în CSEL, III; l,

1868, p. XC-CX; trad. în englez în ANCL,

VIII, Writings of Cyprian, voi. I, p. XIII-

XXXI; Monceaux 2, p. 179-199; A. Har-

nack, Das Leben Cyprianus von Pontius, TU,

39, Hft. 3, 1913; J. Baer, în BKV2
, 34,

Kempten, 1918, p. 1-32, cu trad. german;

G.T. Slokes, Pontius (2), în Smith-Wace, IV,

p. 439; Cross, Pontius, 5/., în ODCC, p. 1 109,

cu bibliografie; V. Saxer, Pontius, în DECA,

II t p. 2086-2087; B. Breilmann, Pontius,

Diakon, în LACL, p. 513, cu bibliografie.

Possessor

Possessor, episcop de Zabensis, în Al-

geria între 484-520. Sprijin activitile

lui Hormisdas în vederea recunoaterii

hotrârilor sinodului de la Calcedon. In

acest sens, îi trimite lui Hormisdas un

Libellus de confessione rectae fidei.

Hormisdas îi rspunde printr-o scrisoare

la 3 aprilie 517, îndemnându-l s perse-

vereze în dreapta credin. împotriva

prerilor împrtite de Faustus* de Riez

cu privire la libertate i har, Possessor

mai trimite la Roma, în anul 520, prin

diaconul su Justin, un scurt tratat,

Relatio, la care i se rspunde în acelai

an. Hormisdas îi confirm c Faustus nu

poate s-i aroge întreaga autoritate a

Prinilor, ci trebuie s consulte mai de-

grab lucrrile lui Augustin* privind

învtura despre har i libertate.

Possessor se pare c a fost acuzat de

ctre loan* Maxeniu de înclinaii nesto-

riene.

Migne, PL 63, 489; Relatio = Collectio

Avellana, 230; O. Guenther, CSEL 35, 2, p.

695 i urm.; J. Gammack, Possessor, în

Smith-Wace. IV, p. 445; W. Geerlings,

Possessor, în LACL, p. 513-514.

Posidius de Calama

Possidius de Calama (370-440), episcop

de Calama în Numidia, biograf al Fer.
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Augustin*. S-a nscut într-o familie p-
gân, convertindu-se mai apoi la cre-

tinism. Dup convertire se retrage la

mnstirea din Hippo, probabil în anul

390, unde se împrietenete cu Augustin.

în jurul anului 397 este numit episcop de

Calama, ca succesoral lui Megalius, epis-

copul care I-a hirotonit pe Augustin. Se

pare c el a întemeiat i o mnstire în

Calama. în calitate de episcop, el a par-

ticipat la sinoadele locale de la Cartagina

împotriva donatitilor, din 403 i 407. A
jucat apoi un rol important la întrunirea

de la Cartagina din 41 1 . A fost prezent la

sinodul de la Milevum, din 416 i la cel

din Cartagina, din 419, unde s-a dezbtut

problema pelagienilor. Este trimis în mi-

siune la Roma de dou ori, pentru a-l

convinge pe împrat s promulge legi

împotriva pgânilor i a ereticilor. In

timpul invaziei vandalilor din 428, se

retrage cu ceilali episcopi la Hippo,

unde rmâne pân la cderea cetii. Este

alturi de Augustin în timpul ultimei sale

suferine. Revine apoi la Calama, îns

este alungat din cetate de ctre arianul

Genseric. Dup acest eveniment nu mai

avem informaii cu privire la el.

Possidius a scris o biografie a Fer.

Augustin, creia i-a anexat o list com-

plet (Indicuhts) a lucrrilor sale. în pofi-

da dimensiunilor reduse ale biografiei, ea

este deosebit de util i bogat în infor-

maii.

Migne, PL 32, 31-66; CPL 358-359; H.T.

Wieskotten, Sandi Augustini Vita scritct a
Possidio episcopo. Edited with Revised Text.

Introduction, Notes and an English Version,

Princeton, 1919; A.A.R. Bastiaensen, Vita di

Cipriano, Vita di Amhrogio, Vita di Agostino,

Verona, 1975; A.v. Harnack, Das Leben

Augustins von Possidius, Berlin, 1930; H.W.

Phillott, Possidius, în Smith-Wace, IV, p.

445-446; Bardenhewer, IV, p.428, 441, 443,

445; Altaner-Stuiber, 1980. p. 419; R.K.

Poetzel, Possidius. £/., în CE, 1 1, p. 630-631;

Cross, Possidius, St, în ODCC, p. 1 1 13; A.V.

Nazzaro, Possidius, în DECA, 11, p. 2091-

2092; V. Geerlings, Possidius von Calama, în

LACL, p. 514, cu bibliografie.

Potamius de Lisabona

Potamius de Lisabona (sec. IV), primul

episcop cunoscut de Ulyssipona (Lisa-

bona) în 350. Dei a fost aprtor al orto-

doxiei niceene, în urma unui cadou con-

sistent (praemio fimdî fiscali) din partea

împratului Constaniu, îmbrieaz
cauza arian, susinând formula de la

Sirmium. Trecerea lui de partea arienilor

a fost condamnat de Osie*, care îl acuz

de erezie i îl exclude din comuniunea

Bisericii. Se pare c în urma plângerii

acestuia. Osie a fost chemat de împrat la

Sirmium în 357, unde a fost obligat s
accepte hotrârile sinodului. Particip la

sinodul de la Rimini din 359, ca partizan

al taberei arienilor moderai. Dup infor-

maia din Likellus precum (c. 1 1), Pota-

mius a decedat în timp ce mergea s ia în

stpânire inutul dat cadou de Constaniu

pentru a fi îmbriat arianismul.

De la Potamius a rmas o scrisoare ctre

Atanasie*, Epistula ad Athcmasium i
Epistola de Substantia, precum i alte

dou omilii: De Lazaro i De martyrio

Esaiae prophetae. Primele dou epistole

au în mare un coninut doctrinar ortodox,

ceea ce presupune c au fost scrise

înainte de a fî îmbriat arianismul.

Migne, PL8, 1409-1418; CPL 541-545; PLS
1, 202-216; A.C. Vega, Opuscula omnia

Potamii episcopi Olisiponensis, El Escorial,

1934; A. Ferreira, Aqueda de Potamio

primeiro Bispo documentalmente conhecido

de Lisboa (357-359), na heresia ariana,

Memorias Acad. Cien. de Lisboa, Classe

Letras III, 1938 (1940), p. 117-127; A.

Montes Moreira, Potamius de Lisbonne et ta

controverse arienne, Louvaine, 1 967;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 372; F. H. B.
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Danieli, Potamius, art. în Smith-Wace, IV, p.

448; M. Simonetti, Potamius. în DECA, II, p.

2092-2093; Qtiasten, Patrology, IV. p. 80-83.
cu bibliografie; J. Ulrich, Potamius von
Lissahon, în LACL, p. 514-515.

Pothin de Lyon

Pothin de Lyon (87-177), episcop de

Lyon în secolul IL unul din cei 177 mar-

tiri cretini ucii în persecuia declanat
de Marc Aurel iu. De origine din Asia
Mic. probabil ucenic al Sf. Polycarp* al

Smirnei. De altfel, succesorul su la

scaunul episcopal, Sf. Irineu* vine tot

din Asia Mic. împrejurrile morii sale

martirice au fost descrise în Epistola

Bisericilor din Vierme i Lyon.

Eusebiu, /st. bis., V, I i urm.; T. Richoud. Le
premier eveque de Lugdiwwn. Lyon, 1900:
DACU 10, 72-121; Cross, Pothin, St., în

ODCC, p. 1 113; V. Saxer, Pothin de Lyon, în

DECA, II, p. 2093.

Praedestinatus

Praedestinatus, lucrare anonim, scris

între anii 432-440, descoperit într-un

manuscris din catedrala din Rheims i
publicat pentru prima dat în 1643 de
Simrod. De atunci, ea a mai fost republi-

cat de câteva ori. Este vorba de o lucrare

compus din trei cri, atribuit mai întâi

lui Amobiu* cel Tânr, apoi lui Prima-

sius* i în cele din urm cercurilor lui

.Iulian* de Eclanum. Prima carte este un
catalog al ereziilor care urmeaz în mare
enumerarea f&cut de Augustin*, adu-
gând informaii interesante despre uce-

nicii lui Tertullian* de Ia Roma, asupra

nestorienilor i a predestinaion iti lor. A
doua carte este o predic atribuit lui

Augustin, îns se pare c a fost scris de
ctre un autor anonim, care face afirmaii

radicale asupra predestinaiei. Ultima
carte respinge, pas cu pas, teoria predes-

tinaionist. Nuana de ansamblu pare a

fi pelagianâ sau semipelagian.

Migne. PL 53. 587-672; CPL 243; H. von
Schubert, Der sogennante <Praedesti-

natus>, TU, 24, 4, Leipzig, 1903; M. Abel,

Le Praedestinatus. these, Louvain, 1968; G.

Salmon, Praedestinatus, în Smith-Wace, IV,

p. 449-451; B. Studer, Praedestinatus, în

DECA, II. p. 2093-2094; V. Geerlings,

Praedestinatus, în LACL, p. 515, vezi i bi-

bliografia; Quasten, Patrology, IV, p. 484-

492; Cross, Praedestinatus. în ODCC. p
1113-1114. cu bibliografie.

Praetestatus, Vettius Agorius

Praetextatus, Vettius Agorius (310-384),

om de cultur i politician roman, unul

din ultimii susintori înfocai ai pgânis-
mului în Apus. S-a nscut Ia Roma în

jurul anului 310, într-o familie aristo-

crat. Fcând parte din aristocraia veche
roman, a deinut funcir de responsabi-

litate în imperiu: comularis de Lusitania,

proconsul în Ahaia. prefectul pretoriului,

prefectul Italiei, I liric ului i Africii. A
participat la ceremoniile de inaugurare

ale noii capitale imperiale, Constantino-

pol. împreun cu Q. Aurelius Symma-
chus, Nicomachus Flavianus, P. Ceionius

Albinus i alii, Praetextatus a încercat s
restabileasc i s reimpun pgânismul
în viaa public i privat. în urma pro-

priei sale intervenii, împratului Valen-

tin ian I a abrogat legea care interzicea

sacrificiile nocturne. Inscripiile fune-

rare, realizate de soia sa, vorbesc despre

multele funcii preoeti pe care Ie-a

deinut i de faptul c a fost iniiat în cul-

tul imthraic i în alte culte de mistere. Se

tie c a fost augur, pontif al zeiei Vesta,

tauroboliattis mithraic. în timpul papii

Damasus (366-384), a fost prefect al

Romei. în realitate, el este un exemplu
clasic al tendinelor sincretiste prezente
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la Roma în acea vreme. De la el a rmas
o traducere în limba latin a Analiticelor

lui Aristotel. Totodat, el a promovat cu

asiduitate cunoaterea literaturii greceti

prin traduceri.

T.W.J. Nicolaas, Praetextatus, Amsterdam,

1940; M.R.P. Mc Guire, Praetextatus, în CE,

11, p. 660; M. Perraymond, Pretextat Vettius

Agorius, în DECA, II, p. 2098, cu biblio-

grafie.

Praxeas

Praxeas, eretic activ la Roma în jurul

anului 200. susintor al monarhismului

i patripassianismului. Despre el avem

informaii de la Tertullian*, care a scris

împotriva lui un tratat: Adversus

Praxean, probabil în anul 213. A venit la

Roma din Asia Mic, unde ideile mo-

narhiene prevalau la acea vreme. Dei
unii cercettori consider c Praxeas este

doar o porecl, alii susin c Praxeas a

fost un personaj istoric care a propov-

duit cel dintâi ereziile monarhian i
patriapassian la Roma, cu mult timp

înainte de Ipolit*, astfel încât în vremea

acestuia numele lui a fost deja uitat.

Potrivit acestei ipoteze, Praxeas a activat

în timpul episcopatului lui Victor (189-

198) sau al predecesorului acestuia,

Eleutherus. Dup Stokes, Praxeas a stat

doar o scurta vreme la Roma, iar de aici

a mers la Cartagina, unde i-a propov-

duit ideile, motiv pentru care nu a fost

menionat de Ipolit. în aceast ordine de

idei, se trece cu vederea faptul c Ipolit

era deja matur în aceast perioad,

deoarece el însui ne informeaz c el i
Calist erau cam de aceeai vârst.

Terul I ian a fost foarte dur la adresa lui

Praxeas, afirmând c a fcut diavolului

un dublu serviciu la Roma: 'a alungat

profeia i a introdus erezia. L-a pus pe

fug pe Paraclet i L-a rstignit pe Tatl'

.

Dup plecarea lui Praxeas de la Carta-

gina, Tertullian devine montanist. Se

pare c tratatul împotriva lui Praxeas este

scris dup izbucnirea la Roma a ten-

dinelor patripassiene cu care acesta este

asociat.

R. Cantalamesa, Prassea e Veresia monarchi-

ana
y
Scuola Cattolica, 90, 1962, p. 28-50;

T.L. Verhoeven, Tefullianus
1 Adversus

Praxeas Amsterdam, 1948; Tetullian,

Adversus Praxean, editat, introducere i note

de E. Evans, London, 1948; G.T. Stokes,

Praxeas, în Smith-Wace, IV, p. 452-453;

Cross, Praxeas, în ODCC, p. 1115; M.

Simonetti, Praxeas, în DECA, 11, p. 2094; R.

Hanig, Praxeas, în LACL, p. 515, cu biblio-

grafie.

Praylius

Praylius, episcop de Ierusalim (416-

425). Dei pentru început Praylius îl

susine pe Pelagiu* într-o scrisoare pe

care o trimite episcopului Romei, lno-

ceniu, el revine asupra hotrârii sale i

condamn pelagianismul într-o scrisoare

encliclic. Ii aparine i o omilie despre

Fecioara Mria, De laudibus Mariae,

atribuit în mod eronat lui Produs* de

Constant iopol.

Migne. PG 721-733; E. Venables, Praylius,

în Smith-Wace, IV. p. 453; R. Laurentin,

Bultetin sur la Vierge Mrie. în Revue de

Sciences Philosophiques et Theologiques,

52, 1968, p. 545; G. Rttwekamp, Praylius, în

LACL, p. 515.

Precatio hermetica

Precatio Hermetica, 'rugciunea herme-

tica', sau "rugciunea de mulumire", se

gsete în Biblioteca de la Nag Hammadi

i corespunde cu rugciunea din papy-

rusul MimauL cuprins în capitolul 41 din

Tratatul hermetic Pseudo-Apuleius, ps-
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trat în limba latin. In rugciune este

expus recunotina sufletelor care au
descoperit, prin învtura divin, calea

spre Sine; iar mai apoi, pas cu pas> au
ajuns la contiina participrii la Dum-
nezeirea cea nevzut.

D.M. Parrot, NHC, V, 2-5 i VI. Leiden,

1979, p. 328 i urm. (text coptic i trad. în

englez); J.M. Robinson, The Nag Hammadi
Library in Englisk, Leiden, 1988, p. 298;

A.D. Nock, Hermetica, Paris. 1960, p. 259-

401; M. Krause, P. Labib, Gnostische
Schrifteny GiUckstadt, 1971; P. Bruns, Pre-

catio Herme/ica
r în LACL, p. 515.

Primasius

Primasius, episcop de Hadrumetum (azi,

Susa în Tunisia), în provincia Byzancene
din Africa de Nord, între anii 550-560. A
fost unul dintre puinii episcopi din Apus
care au aderat la condamnarea celor Trei

Capitole. A scris un comentariu Ia Apo-
calips i un tratat, care s-a pierdut, De
haeresibus. In comentariul ia Apoca-
lips, el s-a inspirat din Augustin* i
Tyconius*. Comentariile Ia epistolele

pauline au fost puse sub numele lui

Pelagiu*, dar se pare c ele aparin cer-

cului Iui Cassiodor*.

Migne, PL 68, 793-936; CPL 873; CCL 92;
G.T. Stokes, Primasius, în Smith-Wace, IV,

p. 467; G. Kretschmar, Dîe Offenbarung. Die
Geschichte ihrer Auslegung, Stuttgart, 1985,

p, III i urm.; Morrica, III, 2, 1485-1487;

Cross, Primasius, în ODCC, p. 1124; M.
Simonetti, Primasius d'Hadrumete, în

DECA, II, p. 2105; G. RSwekamp, Primasius
von Hadrumetunu în LACL, p. 515-516, cu
bibliografie.

Prisca Versio

Prisca Versio, colecie de canoane datând

din sec. V, considerat a fi opera Iui

Dionisie* Exiguus. Este cunoscut i sub
denumirea de hala Versio. Se pare c
textul propriu-zis depinde, într-o oare-

care msur, de Atticus Versio. Prisca

Versio conine canoanele de la Niceea i
Sardica, Ie omite pe cele de la Laodiceea,

dar le adaug pe cele de la Calcedon
(canonul 28 al sinodului de la Calcedon
este îns atribuit sinodului de la Con-
stantinopol). Gangra i Antiohia. Totoda-

t, ea mai include i o serie de canoane
africane. Textul a fost redactat la Roma.
Aceast colecie nu trebuie confundat
cu Hispana Versio, de care se deosebete.

Data la care a fost compilat este incert.

Dup unele preri, ar fi fost scris în vre-

mea papilor Anastasie (496-498) sau

Symmachus (498-514).

Migne, PL 56, 747-816; G. Voellus i H.
Justei (ed.), Bibliotheca iuris canonici ve-

teris, 2 voi., Paris, 1661 (voi. I, p. 277-320);

Hefeie-Leclercq, 3, 2, 1 149-1250; F. Maasen,
Geschichte der Quellen undder Liieratur des

kanonischen Rechts im Abendlande. I, 1 870,

p. 87-100; C.H. Turner, Chapters in the

History of Latin MSS. ofCanons, în JThSt,

30, 1 929, p. 337-347; 3 1 , 1930, p. 9-20; W.H.
Peitz, Dîonysius Exigtius-Studien, ed. H.

Foerster, Berlin, 1960; H. Wurm, Studien und
Texte zur Dekretalensammlung des Diony-

sius Exiguus, Bonn, 1939; C. Vogel, Prisca

Versio, în CE, 11, p. 789; Cross, Prisca, în

ODCC, p. 1126.

Priscianus

Priscianus, ultimul gramatician latin

vestit. S-a nscut în Caesarea mauritania-

n (Algeria), în a doua jumtate a sec. V,

i i-a desfurat activitatea în prima

parte a sec. VI. A studiat la coala lui

Teoctist i a predat latina la Constan-

tinopol, dup cum ne informeaz Cassio-

dor*, în timpul domniei împratului
Anastasie I (491-518), cruia îi dedic,
urmând exemplul lui Pliniu cel Tânr,
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autorul unui Panegiric închinat împra-

tului Traian, un Panegiric în versuri: De

laude imperatoris Anastasii. Principala

sa lucrare a fost Insiitutio de arte gram-

mâttea, scris în 18 cri, în care prezin-

t în detaliu morfologia i sintaxa latin.

Aceast lucrare a fost obiectul multor

comentarii, între care cele scrise de Ra-

banus* Maurus, Alcuin*, Albinus, Se-

dii lius* Scotus, Lupus* de Ferri£res . a.

Instituia a fost una din cele mai populare

lucrri de specialitate în perioada evului

mediu. Dovad în acest sens stau cele

peste 1000 de manuscrise. Priscianus a

scris i alte lucrri gramaticale minore;

Defiguris nwmrorwn; De metris fabu-

tarum Terentii: Instituia de nomine, et

pronomine et verho etc. Cunosctor al

limbii greceti, el traduce în latin Pe-

rihegesis a lui Dionysios, autor grec

(aprox. 300), care a descris lumea aa

cum a îneles-o Eratosthene geograful.

Aceast lucrare a influenat mult con-

cepia medieval despre lume i despre

continente.

H. Keil (ed.), Grammatici fatinî, 7 voi.,

Leipzig, 1857-1880 voL II i III;CPL 1546-

1554; E. Baehrens, Poetae latini minores, V,

Leipzig, 1883, p. 264-274; Priscianus, La

Pehegese de Priscien, ed. de P. van de

Woestijne, Bruges, 1953; A. Chauvot,

Procope de Gaia, Priscien de Cesaree,

Paneg)>riques, Bonn, 1986, p. 56-68 (text i

trad. în francez); H.A. Wilson, Priscianus

(2), în Smith-Wace, IV, p. 469-470; R.T.

Meyer, Priscianus, în CE. II, p. 789-790; L

Dattrino, Priscien, în DECA, II, p. 2106-

2107; P. Windau, Priscianus, în LACL, p.

516, cu bibliografie.

Priscilian

Priscilian (m. 385), episcop de Avila,

fondatorul unei micri eretice cunoscut

dup numele su, priscilianismul. De-

spre Priscilian avem date puine. S-a ns-

cut în Spania, pe la mijlocul secolului IV,

într-o familie de nobili. S-a bucurat de o

educaie aleas, cât i de darul vorbirii.

Sulpicius* Severus are pentru el cuvinte

deosebit de alese, în pofida faptului c îl

acuz pentru c a introdus în Spania o

erezie gnostic i c s-ar fi îndeletnicit cu

practicarea magiei {Chron. 11, 46-51).

Laic fiind, Priscilian s-a bucurat de mare

popularitate datorit predicilor sale, cul-

turii i mai ales vieii sale austere. A

atras, cu precdere în sudul Spaniei, un

numr mare de adepi. Printre acetia se

aflau i doi episcopi, lnstantius i Sal-

vianus. Opozanii si, grupai în jurul lui

Idacius* de Merida i Ithacius de Osso-

nuba, vor determina inerea unui sinod la

Saragosa la sfâritul anului 380 care a

condamnat învtura i ideile prisci-

liene, tar a lua vreo hotrâre în ceea ce

privete persoanele care le susineau i

propovduiau. între timp, cei doi susin-

tori ai lui Priscilian, lnstantius i Sal-

vianus, îl hirotonesc pe acesta episcop de

Avila, cu scopul de a-i da mai mult

autoritate. Idacius i Ithacius nu renun

la atacu! lor i îl determin pe împratul

Graian s dea un edict de excomunicare

a maniheilor din Spania. Formularea

edictului a fost fcut în aa fel încât îi

cuprindea i pe priscilieni. Astfel, Pris-

cilian i adepii si sunt exilai i pleac

în Aquileia. De acolo, ei merg în Italia

încercând s primeasc sprijin din partea

papei Damasus* i a lui Ambrozie*, îns

fr nici un succes. Cu toate acestea,

interveniile la curtea imperial duc la

anularea pedepsei cu exilul, iar Priscilian

i lnstantius revin în Spania, în timp ce

Salvianus decedeaz în Italia. Tensiunea

nu ia sfârit, Ithacius intervine pe lâng

Maxim, uzurpatorul uciga al lui Graian,

care se afla la Trier. Din dorina de a

primi sprijinul ierarhiei romane. Maxim
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aprob aducerea lui Priscilian i Instan-

tius în faa sinodului de la Bordeaux din

384. Instantius este depus din treapt i
trimis în exil, iar Priscilian este con-

damnat la moarte, prin decapitare, sub

învinuirea de imoralitate i vrjitorie, în

pofida tuturor eforturilor depuse în

aprarea sa de ctre Martin de Tours.

Prin decapitarea sa, Priscilian devine un

punct de rscruce în istoria Bisericii din

Apus. El a fost prima persoan condam-
nat la moarte pentru erezie. Prin aceasta

nu se pune capt micrii prisciliene care

a dinuit mult vreme în Spania i în

Galia.

Despre doctrina prisci lian cunoatem în

mare parte doar din scrierile acuzatorilor

ei, în special din documentele sinodului

de la Toledo din 400. Priscilienii au fost

acuzai de doctrine gnostice, de encra-

tism, c fac deosebire între Dumnezeul
Vechiului Testament i cel al Noului Tes-

tament, c afirm natura divin a sufletu-

lui sau c omenitatea lui Hristos este

aparent i c practic magia i astrolo-

gia. Pân la descoperirea manuscriselor

de la Wurzburg de ctre Dollinger i care

au fost publicate de Schepss, doar

Canones epistularum Pauli apostoli au

fost considerate ca aparinând gruprii

prisciliene. La începutul manuscriselor

de la Wurzburg se afl o Liber apolo-

geticus care este considerat a fi docu-

mentul de baz înaintat de ctre pris-

cilieni la sinodul de la Bordeaux i pre-

zentat de episcopul Instantius, dar redac-

tat de ctre Priscilian. Din aceste docu-

mente deducem c Priscilian nu a parti-

cipat la acel sinod. Se pare c toate aces-

te manuscrise au ca autor pe Priscilian

(Chadwick).

In prima etap, prisci lianism ui a fost o
micare mistic, în care descoperim

urme ale unor atitudini cretine primare,

care puneau accent pe dispreul fa de

instituiile lumii. Adepii acestei micri,
în special femei, nu mai participau la sluj-

bele regulate bisericeti, ci se întruneau

în grupuri separate. Totodat, au preluat

din scrierile apocrife, un spirit ostil fa
de cstorie, vin i carne, i au insistat

asupra teoriei inspiraiei, bazat pe locul

acordat profeiei de Noul Testament în

Biserica primar. Ascetismul prisci lia-

nist avea ca obiect întreaga comunitate

cretin i nu doar un grup ales. Datorit

violenei cu care a fost atacat aceast

micare, este foarte greu s discernem

care a fost structura doctrinar autentic,

Nu ne este clar dac Priscilian a fost un

conductor ascet sau un întemeietor al

unei micri eretice. Acuzaiile de gnos-

ticism i maniheism aduse priscilianis-

mului primar nu au putut fi dovedite, iar

execuia lui Priscilian la Trier a fost

determinat mai degrab de motive

politice decât religioase, ca s nu mai

amintim ura personal pe care acuzatorii

si o nutreau fa de el (Hydacius* de

Merida, Ithacius de Ossobtxa i ali epi-

scopi apuseni). Execuia lui a fost con-

damnat de personaliti de seam ale

Bisericii apusene, ca: Ambrozie*, Martin

de Tours, papa Siriciu. Refuzul papii

Damasus i al lui Ambrozie de a-i spri-

jini pe Priscilian i pe prietenii si s-a

datorat faptului c Ia acea vreme spa-

niolii se aflau în opoziie canonic fa
de mitropolitul lor Hydacius (Idacius),

nerecunoscând sinodul de la Saragossa.

Dei Hydacius i Ithacius au demisionat

sau au fost depui dup cderea susin-
torului lor, împratul Maximus în 388,

informaiile denigratorii rspândite la

adresa priscîllienilor au determinat o

oarecare atmosfer de suspiciune, care în

cele din urm a avut consecine fatale

pentru ei. Dup execuia lui Priscilian,

Galicia a rmas priscilian pân în jurul

anului 400, când majoritatea episcop! lor
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s-au reconciliat cu Biserica cu ocazia si-

nodului întâi de la Toledo. Urmeaz apoi

o condamnare final a micrii de ctre

primul sinod de la Braga din 561, când

au fost anatematizate 17 erori sau capete

de acuzare. Cu toate acestea, practici

prisciliene se regsesc în istoria Bisericii

i chiar în zilele noastre, prin promo-

varea "cstoriilor albe', care implic ne-

consumarea actului conjugal, practic

condamnat de Biseric.

Migne, PL 31, 1213-1222; Migne, PLS 2.

1389-1542; G. Schepss (ed.), Orosius,

Commoniiorium de errore Priscilliamstarum

et Origehistarum, în CSEL 18, 1889; Martin

de Braga, Opera omnia, ed. de C.W. Barlow,

New Haven, 1950; L Dierich, Die Quellen

zur Geschichte Priscillians. Breslau, 1897;

E. Ch. Babut, Priscillien et le priscillianisme,

Paris, 1909; J. Madoz, Arianismo y prisci-

lianismo en Galicia, în Braca Augusta 8,

1957, p. 68-87; H. Chadwick, Priscillian of

Avila, Oxford, 1976; J. M. Blazquez, Pris-

ciliano, introductor del ascetismo en His-

pania. Las Fuentes: I Concilio Caesar-

augustano, Zaragoza, 1980, p. 65-121;

Bardenhewer, !1I, p. 403-413; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 374; M. B. Cowell,

Prîscillianus, art. în Smith-Wace, IV, p. 470-

478; G. Bardy, în DTC, 12, pt. 1, 1936, col.

391-400; J.N. Hillgarth, Priscillian and

Priscillianism, în CE, II, p. 790-791; Cross,

Priscillianism, art. în ODCC, p. 1126-1127;

Quasten, Patrology, p. 138-143, cu biblio-

grafie; M. Simonetti, Priscillien-Pris-

cillianisme, în DECA, II, p. 2107-2108, cu

bibliografie; K.H. Schwarte, Priscillian, în

LACL, p. 516-517, cu bibliografie.

Proba Faltonia

Proba Faltonia (sec. IV), de origine no-

bil roman, soia lui Claudius Celsinus

Adelphius, praefectus vrbi în 35 1 . Dup
ce îmbriez credina cretin, Faltonia

scrie un poem istoric care s-a pierdut,

descriind btlia dintre Magnentius i
Constantius. între anii 360-370, scrie un

alt poem religios. Carmen sacrum sau

Carmen contra paganos , în care, dup o

prefa original, relateaz, fcând uz de

extrase din Eneada lui Vergiliu (de unde

i denumirea de Centones Virgiliani a

poemului), evenimente din Biblie de la

creaie i pân la învierea i înlarea la

cer a Domnului. Amestecul de motive

virgiliene i biblice face ca poemul s nu

întruneasc exigenele unei lucrri auten-

tic cretine, dar i cele cerute de o oper

literar mai deosebit. Identitatea Falto-

niei a fost obiect de disput între cercet-

tori.

Migne, PL 19, 805-818; CPL, 1480; Schenkl,

în CSEL, 16, 1, p. 568-609; E.A. Cark, D.F.

Hatch, The Golden Bough, Arin Arbor, 1981

(text i trad. în englez); C. Carridi, // cen-

tone di Proba Petronia, Napoli, 1971; J.

Fontaine, Naissance de la poesie dans

l'Occident chretieny
Paris, 1981; D. Shanzer,

Carmen contra paganos and Proba, în

REAug., 32, 1986, p. 232-248; J. Gamrnack,

Falconia (Faltonia) Proba, în Smith-Wace,

II, p. 452; I. Opelt, Proba, în DECA, II, p.

2109; T. HQbner, Proba, în LACL, p. 517, cu

bibliografie.

Produs

Produs, reprezentant al montanismului,

propovduitor al ideilor tnontaniste la

Roma, în prima parte a sec. III. Operele

sale s-au pierdut. Esena învturii sale

o cunoatem din dialogul contra lui

Produs atribuit lui Gaius, menionat de

Eusebiu* de Cezareea. Se pare c acest

Produs nu a împrtit ideile stricte ale

montan iti lor, care îl considerau pe

Montanus* ca fiind Paracletul, iar hris-

tologia profesat de el, nu ar putea fi ca-

talogat ca eretic. De aceea s-a sugerat

c el ar fi una i aceeai persoan cu
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Produs despre care Tertullian* are cu-
vinte de laud, considerându-l 'Produs
noster, virginis senectae et Christianae
eloquentiae dignitas\ punandu-l totodat
alturi de cei mai mari apologei cretini:
Sf. Justin* Martirul, Miltiades* i irineu*.

Eusebiu. Ist. bik< III. 31. 4; P. de Labriolle,

Ba crise montaniste. Paris, 1913, p. 272-280;
A. von Harnack, Geschrchte der altchrist-

lichen Literatur bis Eusebius, Leipzig,
1 9582

, p. 600 i urm., 2,2, p. 206; G. Salmon!
Produs, în Smith-Wace, IV, p. 483; B.
Aland, Produs, în DECA, II, p. 2110; R.
Hanig, Produs, Montanist, în LACL, p. 518.

Produs Lycîus Diadochus

Produs Lycius Diadochus, conductorul
Academiei platoniciene din Atena, neo-
platonician pgân grec, ostil Bisericii

cretine, dar care a influenat filosofla i
teologia cretin în perioada Renaterii.
Biografia lui a fost scris de ucenicul su
Marinus. care a folosit ca model Viaa lui

Appoloniude Tyana, scris de Philostrat,

i Viata Iui Phtin, scris de Porfiriu. S-a
nscut în Bizan, în anul 410/12. Dup
terminarea colii la Xanthus în Lycia.

Produs merge la Alexandria în Egipt,

unde studiaz dreptul roman, retorica,

matematica i filosofia. Filosofla o stu-

diaz sub îndrumarea lui Olympjodor
Peripateticianul. Continu apoi studiul

filosofiei la Academia din Atena, sub
Syrianus, iar dup moartea acestuia preia

conducerea Academiei, pe care o deine
pân la moarte. în 485.

Opera sa se extinde în diverse domenii:
literatur, tiin, astronomie, religie i
mai ales în filosofic Dintre lucrrile sale

filosofice menionm: Comentarii ia

Platan (Parmenide, Tinweus, Atcibiade,

Cratylus, Republica); Optsprezece argu-
mente in favoarea veniciei lumii îm-
potriva cretinilor; Zece îndoieli privind

Providena; Despre providena, soart,
voina libera; Despre existena rului;
Elemente de Teologie. Teologii medie-
vali au cunoscut în special ultimele patru
tratate i în special Elemente de teologie.

LJ. Rosan, The Philosophy ofProdus, New
York, 1949, bibliografie la pag. 245-260;
CM, Dodd, Produs, Elements of Theology,
Oxford2, 1963, cu bibliografie; L. Sweeny,
Produs, în CE, II, p. 825, cu bibliografie;

J.R.MozIey, Produs (3), în Smith-Wace, IV,

p. 484-486; S. Lilla, Produs Lycius
Diadochvs, în DECA, II, p. 2] 10-21 1 1.

Produs de Constantinopol

Produs de Constantinopol (m. 446/7),
patriarh de Constantinopol. A fost hirote-

sit cite în adolescen. A studiat la

coala de retoric din Constantinopol,
fiind prieten i ucenic al Sf. Ioan* Hri-

sostom. A funcionat ca secretar al pa-
triarhului Atticus, dup a crui moarte a
fost propus s ocupe scaunul de patriarh.

A fost ales în schimb Sisinniu, care îl

hirotonete episcop pentru Cyzic, în

Apamea, îns, neputând s ocupe scau-
nul, rmâne mai departe la Constan-
tinopol, unde se impune ca predicator. în

428/9 ine, în faa lui Nestorie*, vestita

lui predic despre Fecioara Mria pe care
o numete Theotokos. în replic, Nes-
torie ine i el o predic în care se declar
împotriva propovduirii unei astfel de
învturi. Dei Produs nu a participat Ia

Sinodul de la Efes (431), el a contribuit

mult la receptarea hotrârilor acestuia.

Totodat, ajucat un rol activ în realizarea

reconcilierii între Ioan* de Antiohia i
Chirii* al Alexandriei. Dup urcarea pe
tronul patriarhal în 434, Produs s-a do-
vedit un abil conductor i pacificator. în

436, episcopii din Armenia îi solicit s
condamne diverse învturi heterodoxe
cu care se confruntau, atribuite de altfel
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lui Teodor* de Mopsuestia. In anul urm-
tor, el rspunde, printr-o scrisoare numit
Tomo.w pe care o trimite tuturor episcopi-

lor rsriteni spre a fi isclit, cerându-le

totodat s condamne învturile res-

pective. Unii episcopi nu au putut face

acest lucru din admiraie fa de Teodor.

Produs le rspunde acestora c el nu

condamn nici o persoan vie sau dece-

dat, ci numai nite doctrine heterodoxe

i c el nu imput nimic celor care au

murit fiind în comuniune cu Biserica. în

acest fel, el a evitat o nou tensiune în

Biseric. In anul 438, Produs aduce de la

Comana la Constantinopol osemintele

magistrului su loan Hrisostom i le

depune cu mare cinste în Biserica Sf.

Apostoli, înlturând în acest fel înc un

motiv de tensiune din Biseric. Lui Pro-

dus îi mai este atribuit introducerea în

liturghie a Trisaghionului. A decedat în

anul 446 sau 447.

Produs a fost un mare orator i demn
urma la amvon al Sf loan Gur de Aur.

Lui îi sunt atribuite mai multe predici,

aproximativ 27, dintre care unele s-au

pstrat în traducere siriac. Cele mai

multe predici au fost inute cu ocazia sr-

btorilor împrteti sau ale Maicii Dom-
nului. Predicile 18. 19 i 20 sunt pane-

girice la Sfinii Apstoli Pavel i Andrei i
Sf. loan Gur de Aur. O parte din predi-

cile sale are un coninut dogmatic, cum
ar fi omilia a treia, care s-a pstrat în

greac, siriac i copt, probabil datorit

modului în care el a izbutit s exprime

doctrina hristologic. Dintre scrisorile

sale, important rmâne Tomos ad anne-

tiios, în care el expune, împotriva lui

Teodor* de Mopsuestia, învtura hris-

tologic despre cele dou firi într-o sin-

gur persoan. Acest Tomos se pstreaz
i în limba latin, traducerea fiind fcut
de Dionisîe* Exiguul. Mai menionm
apoi i Ad singidos occident is episcopos,

care pare a fi o mrturisire de credin.

Autorul expune învtura despre Sf.

Treime i întrupare, aprând libertatea de

voin împotriva superstiiei astrologilor.

Migne. PG 65, 679-886; CPG. 5800-5915; E.

A. W. Budge, Coptic Homilies in the Dialect

o/Upper Egypi, London, 1910, p. 97-104 -

Omilia despre dogma întruprii; J. P. N.

Land, Anecdota Siriac* 3, 2, Leiden, 1 870,

p. 103- 1 15; în armean; A. Vardanian, Kleine

kfassische Texte, voi. 2, Viena, 1923; M.
Richard. Produs de Constant inopie et le

theopaschisme, în RHE. 38, 1942. p. 303-

333; FJ. Leroy, L'Homiletique de Produs de

Constantinopoie, ST 247, Cetatea Vatican,

1967; M. Aubineau, Bitan d'tme enquete sur

Ies homeiies de Produs de Constantinapte^

REG 85, 1972, p. 572-596; F. H. B. Danieli,

St Produs (2), ari, în Smilh-Wacc, [V, p.

483-484; Bardenhewer. IV, p. 202-208;

Allancr-Sluiber, 1980. p. 338 i urm.; Cross,

St. Produs, art. în ODCC, p. 1129-1130;

Quasten, Patrology, III, p. 521-525, cu

bibliografic; A. Solignac, în DSp, 12, col.

2374-2381; M Simonetti, Produs de

Constantinople. în DECA, II, p. 2111-2112;

B.R. Sucii la, Produs von KomtantinopeL în

LACL, p. 517-718, cu bibliografie.

Procopie de Cezareea

Procopie de Cezareea (sec.VI), istoric

bizantin. S-a nscut în Cezareea Pales-

tinei, anul naterii sale nefiind cunoscut

probabil spre sfâritul sec. V. Dup ter-

minarea studiilor, în Cezareea i Gaza,

unde a învat dreptul i retorica, se în-

dreapt spre Constantinopol. Aici el de-

vine secretarul particular al lui Belizarie,

vestitul general al împratului Justinian,

pe care îl însoete în timpul rzboiului

persan, între 527 i 53 I, apoi în Africa, în

rzboiul contra vandalilor din 533-534 i
în Italia, împotriva goilor. Nu se tie cu

certitudine dac a mai participat i la cel

de al doilea rzboi persan. In 542 revine
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Ia Conslantinopol i începe scrierea lu-

crrilor sale istorice: Istoria rzboaielor,

în opt cri {De bellis, Ubri VIII): Istoria

secreta (Historia arcana), numit i
Anecdota-, aprut dup moartea sa, i
Despre cldiri (De Aec/ificiis), în ase
cri. Prima lucrare este o descriere a

rzboaielor la care a participat. Ultima

carte, a opta. trateaz evenimentele din

anii 551-553 i este mai general. Istoria

secret, scris în jurul anului 550, fr
intenia de a fi publicat, este un ir de

invective la adresa împrtesei Teodora

i a împratului Jutinian, Este în total

contrast cu De Aedifkiis, scris între anii

558-560, care are un caracter encomias-

tic, deosebit de laudativ la adresa lui

Justinian. Dac Procopie a fost sau nu

cretin, este înc o problem deschis. Se

pare c el a avut oarecare ezitri fa de

disputele teologice din acea vreme, dei,

în ansamblu, are o atitudine pozitiv fa
de cretinism.

Opera omniu, ed. de J. Haury i G. Wirth, 3

voi. în 4, Bibi. Tcub., 1905-1913, retip.

Leipzig, 1962-1964; irad. în englez de

H.B.Dewing, 7 voi., în Loeb Classical

Library, 1914-1940; Krumbacher. p. 230-

237; R. Browning, Justinian and Theodora,

London, 1971; A. Cameron, Procopius and
the Sixth Centur\\ London, 1985, p. 113-133;

F. Dahn„ Ein Beitrag zur Historiographie der

Vlkerwanderung, Berlin. 1865; L.A. Evans,

Procopius, New York, 1972; W. Mîlligan,

Procopius of Caesarea, în Smith-Wace, IV,

p. 487-488; P. Charanis, Procopius of
Caesarea, în CE, II, p. 825-826; Cross,

Procopius ofCaesaria, în ODCC, p. I 130; P.

Bruns. Prokop von Casarea, în LACL, p.

518-519, cu bibliografie.

Procopie de Gaza

Procopie de Gaya (475-538), exeget bi-

blic i sofist cretin, probabil cel mai de

seam reprezentant al 'colii de retoric

din Gaza'. S-a nscut la Gaza, în Pales-

tina. Dup terminarea studiilor în oraul

natal, merge la Alexandria, unde apro-

fundeaz teologia, filosofia i retorica.

Este cunoscut i apreciat mai ales pentru

comentariile sale biblice, redactate în

spiritul tradiiei exegetice alexandrine. A
scris comentarii la Octatettch (dou co-

mentarii, din care s-a pstrat doar ediia

prescurtat în limba latin), la Crile
Regilor i la Cronici (Paralîpomena), la

Isaia, Ecclesiast i Cântarea Cântrilor.

De interes aparte sunt Cafenele sale, care

conin extrase bogate din exegeii ante-

riori: Philon*, Origen*, Vasile* cel

Mare, Theodoret*, Chirii* al AIexaii|

driei. Dintre lucrrile sale neteologice

menionm Panegiricul^ închinat împ-
ratului Anastasie I i parafraza la Homer.

li mai sunt atribuite, în acest context,

câteva texte scrise în proz ritmat, care

au fost puse sub numele Iui Nicolae de

Methone, din sec. XII. Poezia în care

descrie un cutremur de pmânt se pare c
îi aparine lui Mihail* Pselos, dei ediia

recent a operelor sale, o trece sub nu-

mele su. La acestea se adaug nume-

roasele sale exerciii retorice, dintre care

au fost publicate descrierea orologiului

din Gaza i a unei serii de picturi rea-

lizate în Gaza în perioada antic. Pro-

copiu a întreinut o vast coresponden.

Dei fr un interes teologic deosebit, ea

scoate în eviden legturile extinse pe

care coala din Gaza Ie-a întreinut cu

alte centre de cultur i spiritualitate ale

vremii. S-au pstrat 163 de epistole, edi-

tate de ucenicul su Choriciu*. Lucrarea

polemic împotriva neoplatonicianului

Produs, din care s-au pstrat câteva frag-

mente i im extras apologetic cretin în

care abordeaz metoda dialectic. îi

aparin tot Iui Procopiu. In schimb,

descrierea Bisericii Sf. Sofia îi aparine

lui Procopiu* de Cezareea.
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Migne, PG 87, 21-2842; CPG III, 7430-

7448; R. Herscher (ed.), Epistolographi

GraecU Paris, 1873, p. 533-598; L.

Esenhofer, Procopius von Gaza. Eine lite-

rarhistorische Studie, 1897; K. Seitz. Die

SchuJe von Gaza. Heidelberg, 1892; R.

FOrster, E. Richtstcig, Choricii Gazaei

Opera. Sluilgart, 1972 = Leipzig, 1929, p.

109-128 (predica funerar); A. Garzya-R.-L.

Loenetertz, Procopiî Gazaei epistoiae et

declamationes, Ettal. 1 963; S. Leanza,

Procopiî Gazaei catena in Ecclesiasten,

CCG, 4, Tumhout, 1978, p. 1-50; H. Diels,

Ober die von P. beschriehene Kumtuhr,

Berlin, 1917; J. Gammack, Procopius

GazaeuSt în Smith-Wace, IV, p, 486-487;

Bardenhewer, V. 86-91; R.J. Schork,

Procopius of Gaia, în CE, 11, p. 826-827;

Beck, p. 414-416; Altaner-Stuiber, 1980, p.

516, cu bibliografie; Cross, Procopius of

Gaza, în ODCC, p. 1130; J. Irmscher,

Procope de Gaza, în DECA. II, p. 2112-

21 13; P. Bruns, Prokop von Gaza, în LACL,

p. 519, cu bibliografie.

Prodîcus

Prodicus, gnostic din sec. II, menionat

în treact de Irineu*, Ipolit*, Epifanie* i

Tertullian*, ca fcând parte din compania

lui Valentinian*. Clement* de Alexan-

dria ne spunec adepii acestuia se laud

c sunt posesori ai crilor secrete ale lui

Zoroastru i c se opun rugciunii. Dup
Clement, adepii lui Prodicus susineau

c sunt copiii naturali ai primului zeu i
c în virtutea acestei nateri nobile, ei

sunt 'stpânii sabatului' i 'copiii regelui

deasupra legii' i, ca atare, puteau tri

dup voia inimii. In sec. V, Teodoret* îl

pune în legtur cu Carpocrate*, tar ca

s existe surse exacte în acest sens.

Rmâne sub semnul întrebrii i afir-

maia acestuia, cum c Prodicus a fost

fondatorul sectei adamiilor.

Clement, Stromate, VII, 7; III, 4: Theodoret,

Haer Fab., I, 6; G. Salmon, Prodicus, în

Smith-Wace, IV, p. 490-491.

Profuturus

Profuturus, episcop de Braga, antiprisci-

lianist. Sensibil fa de problemele disci-

plinare i teologice din vremea sa, în anul

538, el trimite o scrisoare la Roma,

cerând indicaii cu privire la modul în

care trebuia svârit botezul, respectiv

prin întreit afundare, asupra srbtoririi

Patelui, a celcbrii Sf. Euharistii i a

altor teme similare. Scrisoarea sa s-a ps-

trat i a fost citit la primul sinod de la

Braga din 561. El primete rspuns de la

papa Vigiliu, inclus în Collectio canoni-

ca hispana. Epistola papal este intere-

sant, mai ales pentru istoria liturghiei în

sec. VI i VII în Apus.

F. Danieli Profuturus (2), în Smith-Wace, IV,

p. 491; DHEE, 3, 2030; Z. Garcia Zillada.

Historia ecclesiastica de Espana, II, 2,

Madrid. 1933; M. Diazy Diaz, Profuturus de

fin/ga, în DECA, II, p. 2113.

Prophetiae ex omnibus libris

collectae

Prophetiae ex omnibus libris collectae,

lucrare anonim, probabil de origine do-

natist, compilat Ia începutul sec. IV, în

perioada 305-325, în Africa. Lucrarea,

editat i publicat pentru prima dat în

1897, prezint pe scurt cele apte moda-

liti ale profeiei, o list a profei lor de la

Adam i pân la Zaharia, tatl Sf. Ioan

Boteztorul, o list a femeilor profet, de

la Mria, sora lui Moise, i pân la

Elisabeta i Ana, la care sunt adugate

texte din Noul Testament referitoare la

profeie. Textul se încheie cu o referire
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respectuoas la Ciprian, în timp con-

damn aspru profeia montanist.

PLS I, 177-180, 1733-1741; CPL 84; J.

Gribomont, Prophetiae ex omnibus libris

collectae. în DECA. II, p. 2118; G.

Rowekamp, PropheUac, în LACL, p. 520.

Prosper Tiro de Aquitania

Prosper de Aquitania (c. 390-c. 463),

teolog laic i secretar papal. S-a nscut în

Aquitania în ultimul deceniu al sec. IV,

liind apoi educat la coli galo-romane,

unde a acumulat o serioas cultur cla-

sic. Se îndreapt spre Marsilia, unde se

afla în momentul în care izbucnete criza

seinipclagian (426). împreun cu da-

rie*, i se adreseaz Iui Augustin*, fiecare

cu câte o scrisoare, pentru a-l informa în

legtur cu opoziia pe care o întâlneau

cele dou tratate ale sale: De praedesti-

natione sanctontn? i De dona perseve-

rantiae, în acele inuturi. între anii 430-

43
1 , face o cltorie la Roma, pentru a

obine de la papa Celestin o condamnare

a pelagienilor i semipclagionilor. In-

tervenia sa iui a avut succes deplin. Cu
toate acestea, se pare c el este în spatele

scrisorii pe care Celestin o trimite epis-

copilor din Galia (Quasten). Revine la

Marsilia i îi reia activitatea de comba-

tere a pelagienilor i semipelagienilor,

îns îi d seama c nu era necesar s fie
k mai augustinian decât Roma' (Quasten).

Dup moartea lui Cassian*, nemaiavând

pe cine s atace, Prosper pleac din

Marsilia la Roma, oferindu-i serviciile

papei Leon* cel Mare. Aici tonul ope-

relor sale se schimb, devenind mai

panic i mai senin.

Prosper a fost mai presus de toate teolog.

El a pus întreaga sa miestrie literar în

slujba promovrii unei teologii pe care a

voit-o s fie cât mai aproape de adevr.

De aici i adeziunea lui fa de Augus-

tin*. fa de care a avut o apreciere deo-

sebit. Motenirea literar a lui Prosper

nu este deloc neglijabil. De la el au

rmas o serie de scrisori, tratate teologice

în versuri i proz, lucrri exegetice i
istorice. Ephiula ad Rufinam conine o

schi nefinisat a tratatelor care vor

urma. Din cele dou epistole pe care Ie-a

trimis lui Augustin, s-a pstrat numai una.

inclus în scrierile acestuia. în versuri a

compus: De ingratis carmen i Epi-

grammata, dou la numr: Epigrammata

in ohtrectaîorem A ugusfini i Epi-

gntmmata ex sentenliis S, Augustini, care

au contribuit la succesul su literar.

Epitaphium Nestorianae et Pe/agianae

haereseon dateaz dup sinodul ecume-

nic de la Efes din 431. Lucrrile teolo-

gice pot lî împrite în dou categorii în

funcie de coninut: cele scrise la Mar-

silia, când se afla angajat în controversa

semipelagianâ i în aprarea lui Augustin

i cele de la Roma. Din prima categorie

fac parte: Pro Augustitro responsiones ad

capitula ohiectiomtm GaUorum callum-

itiantium; Pro Augustino responsumes

ad capitula obiectiontmt Vincentiarum:

Pro Augustino responsiones ad excerpta

Gemtensiitm; De grafia Dei ei libera

arhitrior liber contra collaiorem i Ca-

pitula sau Praeteritonmr Sedis Aposto-

licae episcoporum auctoriiates, de gratia

Dei et libero voluniatis arbitrio. Din cea

de a doua categorie fac parte: Expositio

psai'morun t I 00- 1 50, Liber sententiarum

ex operibus S. Augustini delibatarum i

De vocatione oumium genfiwn. Lucrri

istorice: Epiioma Chronicae, o istorie

universal de Ia creaie i pîn Ia anul

4 1 2, extins într-o nou redactare a auto-

rului pân în 455. Lucrarea este valo-

roas mai ales pentru istoria dogmelor.
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La acestea se adaug i câteva lucrri a

cror autenticitate este nesigur: Cam
fessio. Carmen de divina providentia. De

promLssionibus ei praedicationibus etc.

Prosper trebuie evaluat mai ales în per-

spectiva studiilor augustiniene, el fiind

unul dintre cei dintâi augustinieni. Prin

el, augustinismul a fost transmis evului

mediu. Kl îns nu numai c îl transmite,

dar intervine aducându-l la zi i adaptân-

du-l în funcie de dezbaterile vremii, care

au elucidat i nuanat anumite doctrine

susinute de Augustin. în el sesizm o

trecere de la un augustinism rigid la unul

mai maleabil, care respinge predes-

tinarea spre pedeaps venic i accept

voina lui Dumnezeu de a mântui pe tot

omul. Canoanele sinodului de la Orange

se bazeaz parial pe extrasele fcute de

el din opera lui Augustin, exercitând o

influen considerabil asupra teologilor

carolingieni.

Migne, PL 51. 1-869; CPL 516-535; MGH,
AucL anî., 9. 343-499; Migne, PL 45, 1756-

1760; L. Valentin, Saint Prosper d'Aqui-

taine. Paris, 1900; G. Bossio. Bibliotheca

Sanctorum, 10, 1968, coL 1193-1204; R.

Lorenz, Der Augustmismus Prospers von

Aqiutanien, în Z.K.G., 73, 1962, p. 217-252,

cu bibliografie; J. Gaidioz, La christologie de

S. Prosper d'Aquitaine, Lyon, 1947; C.

Bartnik. L'itnîversaiisme ele l'histoire dans Ie

De vocatione omnium geniiunu RHE. 68,

1973, p. 731-758; E. M. Pickman, The M'md

of Latin Christendom, 1937, p. 418-436;

Tixeront, Patrologie, p. 359-361; Idem, Hist,

dogm., IIl,p. 283-293; Cayre, II, p. 180-186;

H. W. Phillott, Prosper (4), an. în Smith-

Wace, IV, p. 492-497; Bardenhewer, IV, p.

533-541 ; Cross, Prosper ofAquitaim, art. în

ODCC, p. M34; Altaner-Siuiber, 1980, p.

450-452; Quasten, Patrology, IV, p. 55 1-558,

cu bibliografie; A Hamman, Prosper

d'Aquitaine. în DECA, II, p. 2121, 2122; W.

Geerlings, Prosper Tiro von Aquitanien, în

LACL, p. 520-521, vezi i bibliografia.

Proverbia Graecorum

Proverbia Graecorum este titlul unei

culegeri de aforisme, 74 la numr,

traduse în latin din greac i cunoscute

prin intermediul lui Sedulius* Scottus i

din diverse documente, cum ar fi episto-

la lui Cathwulf ctre Carol cel Mare.

Documentul în sine este considerat o

adaptare dup un original grec, realizat

în Irlanda în sec. IV.

CPL 1130; Migne, PLS 4, 1263-1267; S.

Hellmann, Sedulius Scottus, MUnchen,

1906, p. 121-135; J.F. Kenney. The Sources

for the Earty History of/re/and, I, New York,

1929. p. 566; S. Zincone, Proverbia graeco-

rum. în DECA, II, p. 2130-2131; G. R5we-

kamp, Proverbia graecorum, în LACL, p.

522.

Prudentius Aurelius Clemens

Prudentius Aurelius Clemens (348-c.

410), imnografi poet latin. S-a nscut la

Calagurris (azi Calahorra) în regiunea

Tarragona din Spania. Dup terminarea

studiilor devine avocat, este numit pre-

fect- iar pentru activitatea sa deosebit îi

este oferit un post la curtea regal. Se

retrage din administraia public i îi

dedic viaa literaturii religioase. Un

punct de rscruce în viaa sa l-a avut

vizita la Roma. unde a venit în contact cu

monumentele culturale clasice i cre-

tine, în calitate de cretin, simea o pro-

fund repulsie fa de erezii i pgânism.

Fiind un spirit ordonat, Prudentius adun

i îi pune în ordine opera sa literar. In

prefaa la colecia sa de scrieri, el îi face

o autobiografie, schiând totodat un pro-

gram de lucru i de via: 'Acum la sfâr-

itul vieii, sufletul meu se leapd de

nebunie. Cel puin cu glasul, dac nu mai

e în stare cu lucrarea, el înal laude lui

Dumnezeu. Zi i noapte, fr încetare îi
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voi cânta Domnului în cântri, voi res-

pinge ereziile i voi explica credina cea

dreptmritoare* voi distruge templele

pgânilor i voi ucide zeii ti. Roma! imi

voi închina poemele martirilor i îi voi

luda pe Apostoli
1

.

Motenirea sa literar cuprinde apte
poeme, fiecare având o tematic speci-

fic. Contra Symmachum libri duo are un

caracter apologetic i respinge încerc-

rile lui Symmachus de a restabili vechiul

cult pgân la Roma. Prudentius s-a inspi-

rat dup câte se pare, din corespondena

lui Ambrozie* cu împratul Valentinian

II din 384. Psychomachia prezint lupta

care se d în suflet între virtuile cretine

i viciile pgâne. Âpotheosis este tot o

lucrare apologetic îndreptat împotriva

ereziilor i a evreilor. Autorul respinge

erezia patripasienilor, sabelienilor i
aduce învinuiri evreilor care resping

Treimea. împotriva ebioniilor afirm di-

vinitatea lui lisus Hristos, iar contra ma-

niheilor, realitatea omenitii sale. Ha-
martigenia este o respingere a marcionis-

mului, care atribuia rul unei diviniti

inferioare. Adevratul autor al rului nu

este Dumnezeu, ci îngerul czut, demo-

nul, care l-a facul pe om s pctuiasc.
Poetul este preocupat de problema res-

ponsabilitii morale a omului în faa

pcatului i a ispitelor celui ru. La aces-

te scrieri se adaug Liber cafhemermon.

o colecie de 12 imne pentru diferite ore

ale zilei i pentru diferite srbtori i
ocazii din viaa omului. Chiar dac aces-

te imne nu au fost scrise cu scop liturgic,

ele sunt inspirate din liturghie. Câteva

dintre ele au fost inspirate de modele

ambroziene, în timp ce majoritatea sunt

scrise în stilul metric clasic specific lui

Horaiu. Peristepfumau cuprinde 1 4

imne dedicate martirilor care au primit

cununa biruinei în lupta pentru credin.
Aceste imne relateaz viaa i moartea

unor martiri spanioli, cum au fost,

Emeritus, Vincent, Euloghie, Ipolit etc.

Ultimele ase imne au fost scrise la

Roma. Imaginaia poetului sesizeaz în

aceste imne scenele de chinuri i torturi

îngrozitoare la care au fost supui martirii

cretini. Dittochaeon încheie colecia de

poeme a lui Prudentius. Este vorba de o

colecie de 49 de versuri, Fiecare a câte

patrii hexametri, care descriu scene i
personaliti biblice. Importana acestora

nu este literar, ci mai degrab pentru

istoria artei cretine primare (Quasten).

Migne, PL 59, 767-1078; 60. 11-594; CPL
1437-1446; CSEL 61; CCL 126; I. Guilten, I.

Rodriguez, Obras completau de Aurelio

Prudencio, BAC 58, Madrid, 1950; I. R.

Herrera, Obras comptetas de Aurelio

Pnulendo, BAC. 427, Madrid, 1981; A.

Puech, Prudence, Paris. 1 888; J. Bergman, A.

Prudentius Clemens, der grosste christliche

Denker des Aiterhtms, Dorpat* 1922; F. X.

Schuster, Studieri ZU Prudentius, Freising,

1909; B.M. Peebles, The Poet Prudentius,

New York. 1951; R.. Herzog, Die afle-

gorische Dichtkunsi des Prudentius,

Miiunchen, 1966; L. Padovese, La cristolo-

gia di Aurelio Clemente Prudenzio, Roma,
1980; W. Lock. Prudentius, Marcusf?)
Aurelfus Clemens, art. în Smith-Wace, IV, p.

500-505; Bardenhewer, III, p. 440-3; Tixe-

ront, Patrologie, p. 326-330; I. G. Coman,
Patrofogie, 1956, p. 264-267; Cayre, I, p.

241-544; Altaner-Stuiber, 1980, p. 407-409;

Cross, Prudentius Aurelius Clemens, art. în

ODCC. p. 1 138; R. Ellis Messenger, Aurelius

Prudentius Clemens. A Biographical Sfudy.

Bibliography, în J. -M. F. Marique, Leaders

of the Iberian Christianity, Jamaica Plains.

Mass.. 1962. p. 81-102; Quasten, Patrology,

IV, p. 281-296, cu bogat bibliografie; J.

Fontaine, Prudence. în DECA, II, p. 2133-

2136. vezi i bibliografia: S. Dopp. Pru-

dentius, în LACL, p. 522-525, cu bibliografie.

Prudentius de Troyes

Prudentius de Troyes (m. 861), teolog

apusean, nscut în Spania. A fost educat
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la coala palatin. Slujete la curtea

regelui Ludovic cel Pios în calitate de

capelan, înainte de a ajunge episcop de

Troyes în 843 sau 846. Se angajeaz în

controversa predestinaionist, susinân-

du-l pe Gottschalk* de Orbais împotriva

lui Hincmar* de Reims, aprând doctrina

dublei predestinaii în Epistola aci

Hincmarunu i a Iui loan Scotus Eri-

gena*, în tratatul De predestinatione

contra Joannem Scotum. Spre deosebire

de Gottschalk, Prudentius limiteaz vo-

ina mântuitoare a lui Dumnezeu numai
la cei ce cred în Hristos. Dei, pentru o
vreme, accept propunerile anti-augus-

liniene ale sinodului din Quiercy (853),

el revine în 856 i le pune sub semnul

întrebrii în Epistola Tractoria, pe care o

adreseaz lui Wenilo de Sens, i profe-

seaz o doctrin augustinian. Prudentius

este i autorul unei cronici, Annales

Bertiniani, care prezint istoria imperiu-

lui franc între anii 835-861. Lui îi mai

sunt atribuite un florilegiu scripturistic, o
Sermo de vita ei morte gloriosae

Maurae, i câteva poezii.

Migne, PL 115, 965-1458; MGPoetae, 2,

679-680; MGEp., 5, I, 323-324; 1 Girgen-

sohn, Prudentius and die hertinianischen

Anna/en, GOttingen, 1872; A.H. Tegels,

Prudentius of Troyes, în CE, 1 1. p. 929-930.

Psalm us Responsorius

Psalm us responsorius este un document

liturgic, care aparine celor mai vechi

texte latine de acest gen. Dei manu-

scrisul în cauz a fost scris pe un papyrus

din sec, IV, se pare c textul propriu-zis a

fost compus în sec. III, undeva în Egipt.

Prezena unor anumite consoane greceti

dovedete c este vorba de o perioad

când alfabetul latin nu înlocuise cu de-

svârire pe cel grec în compoziiile rit-

mate, folosite în ritualul liturgic. Din text

se mai pstreaz 12 strofe de lungimi

diferite, care relateaz istoria lui Iisus,

începând cu David. Textul se întrerupe

cu nunta din Cana. Nu se tie care sunt

celelalte episoade biblice evocate de text.

Compozitorul s-a inspirat din surse ca:

Protoevanghelia lui Iacoh, Evanghelia

dup Matei, Evanghelia dup Luca i
Evanghelia dup han. Autorul a luat în

considerare toate regulile cerute de acest

gen liturgic.

R.Roca Puig, Himne a ia Virge Mria
<Psalmus Responsorius>, Papir Ilati del

sigle IV, Barcelona. Asociaciân de bibli6fllos

de Barcelona2, 1965; E. Peretto, <Psalmus

responsorius>. Un imno a la Vergine Mria
di un papiro del IV secolo, în Marianum, 29,

1967, p. 255-265; idem, Psalmus responso-

rius. în DECA, II, p. 2137; B. Windau,

Psalmus responsorius, în LACL. p. 526, vezi

i bibliografia.

Ptolemeu, (Claudius
Ptolemaeus)

Ptolemeu sau Claudius Ptolemaeus.

astronom, matematician i geograf, autor

al vestitei lucrri Almagesta (Syntaxts

tnathema/ica), lucrare considerat funda-

mental în domeniul astronomiei din sec.

II d. Hr. i pân în sec. XVI. Despre Pto-

lemeu se tie c a activat la Alexandria i
a decedat în timpul împratului Marc

Aureliu. Almagesta este format din 13

cri, propunând o cosmologie geocen-

tric. Lucrarea a fost tradus în latin i
apoi în arab, bucurându-se de o larg

popularitate, dovad comentariile asupra

ei i folosirea ei de ctre o serie de mari

teologi i filosofi. Dintre primii comenta-

tori îi menionm pe Pappos i Theon, iar

din sec. XIV, pe Teodor Metochites i
Nicolae Cabasila, acesta din urm co-

mentând doar cartea a treia. De la Pto-

lemeu s-au mai pstrat în întregime Fa-

zele stelelor fixe i Inscripia canohicâ,

iar din Ipoteze planetare, doar o parte din
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cartea întâi. O alt lucrarea lui Ptofemeu,

cunoscut bizantinilor alât în original,

cât i dup comentariul lui Produs (Me-
tacheiresis), a fost Efectele astrologice

{Apnlesnwtika). într-o prim faz. Geo-
grafia lui Ptolemeu nu s-a bucurat de
mare popularitate. Ea începe s circule

abia dup descoperirea ei, în 1290, de
ctre Maxim Planoudes. care este con-
siderat a fi cel de la care vin primele hri
ce însoesc textul Geografiei. Nichifor
Gregoras scrie o serie de scholii la

Geografie, stârnind un nou interes fa
de aceast lucrare, materializat într-o

serie de noi hri colorate, produse în

prima parte a sec. XIV. Lucrarea Rodul
(Karpos) nu îi aparine lui Ptolemeu. în

realitate ea este o traducere a unei lucrri

din arab, datând din jurul anului 1000.

J.L. Heiberg et al. (ed.), Opera quae extcmî
onuiia, 3 voi., Leipzig. 1898-1954; CF.A.
Noblc, Geographia, 3 voi., Uipzig, 1843-

1845, retip. Hildesheim, 1966; Cfaudii
Ptoiemaei Geographiae codex Urbinas
Graecm «52, ed. de J. Fischer, 2 voi. în 4
pri, Leiden-Leipzig, 1932; I. During, Die
Hamwnielehre des Klaudios Ptotemaios*

GSteborg, 1930; J.L.E, Dreyer, A History of
Astronomy from Thales (o Kepler, ed. 2-a,

New York, 1953; A. Neugebaucr, A History

of Ancient Maihematicui Astronomy, New
York, 1975, voi. I, p. 21-261, voi. 2, p. 917-

941; P. Kunitzsch, Der Sternkata/og des
Alnragest: Die arahisch-mittelalterliche

Tradition, Wiesbaden. 1986; E.H. War-
mington, OxfSrd Classical Dtciionary, 746-

747; S. Samburskey. Ptofemy, în CE, II, p.

996-997.

Irineu* scria Adversus haetesis, el era

înc în via. Este autorul Epistolei ctre
Flora, al crei text este citat în întregime

de Epifanie*. în aceast epistol, el abor-

deaz problema aspectelor vecliitesta-

mentare care pot fi acceptate. El divide

aceste aspecte în trei pri. Prima parte

este de origine divin, a doua provine de
la Moise, iar a treia este opera poporului

evreu. lisus a venit s desvâreasc i nu
s anuleze prima parte. El a abolit cea de
a doua parte (legea talionului). Partea a

treia, cuprinzând legea ritual, a spiritua-

lizat-o, prin acest lucru inaugurând era

pnevmaticâ. Ptolemeu a mai scris un
scurt comentariu la Prologul Evangheliei

dup loan. El face uz de metoda ale-

goric de interpretare, descoperind fa

Prolog primii opt eoni fundamentali ai

pleromei valentiniene. Ptolemeu a mai
creat un sistem pe care se întemeiaz
c Marea noti' a lui Irineu i care are

important deosebit pentru studiul i
cunoaterea gnozei valentiniene.

G. Quispel, Ptolemee, Lettre Flora, SCh.,

24. Paris, 1949; W. Foerster, Die Gnosis, l,

ZUrich, 1969. p. 204-213; W. Vtflker,

Qitellen zur Geschichte der christlichen
Gnosis, Tîibingen, 1932; K. Frohlîch.

Biblica! Imerpretation in the Early Church*
Ph, 1984, p. 37-43; F.M. Sagnard,*Z.^ Gnose
valentinienne et ie temoignage de saint

Irânee, Paris, 1947; R.A. Lipsius, Ptole-

maeus, în Smith-Wace, IV, p. 515-517; G.
Filoramo, Ptolemee, în DECA. II, p. 2142;

W.A. L5hr, Palemaeus, Gnostiker, în LACL,
p.527-528, cu bibliografie.

Ptolemeu

Ptolemeu (sec.II), gnostic, ucenic al lui

Valentinus. Numele lui este menionat în

Philosophoumena (VI, 35), alturi de
Heracleon*, ca fiind unul din conduc-
torii colii gnostice din Roma. Când

Pulcheria

Pulcheria (399-453), împrteas bizan-

tin, fiica împratului Arcadiu (395-408)
i sora mai mare a Iui Teodosie II (408-

450). între 414-416 a îndeplinit funcia
de regent pentru fratele ei mai mic,
Teodosie. în perioada regenei, ea a con-
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dus în conformitate cu principiile cre-

tine, rânduielile palatului, ele fiind supuse

unui regim ascetic. Pulcheria a avut o

educaie aleas. Cunotea greaca i latina

i stpânea literatura clasic, cât i teolo-

gia cretin. Sprijinitoare a ortodoxiei,

l-a determinat pe împratul Teodosie

s-l condamne pe Nestorie*. In 483,

pune capt schismei din ConstantinopoL

aducând osemintele Sf. loan* Hrisostom.

îl reconciliaz pe Patriarhul Anatolie cu

Roma. în controversa monofizit s-a

aflat din nou de partea ortodoxiei, spri-

jinindu-1 pe Chirii*. In scurta perioad de

dominaie monofizit, dup sinodul La-

trocinium - tâlhresc (449), ea caut spri-

jinul lui Leon* I, episcopul Romei. Dup
moartea lui Teodosie in 450, este înscu-

nat împrteas, luându-l de so pe

Marcian, general i senator, deja înaintat

în vârst, în acest fel dorind s-i ps-

treze votul castitii pe care i-l luase în

tineree. în interesul ortodoxiei, ea a

început pregtirile i a convocat sinodul

de la Calcedon din 451 i a participat la

cea de a asea sesiune a sinodului respec-

tiv. Pulcheria a lsat o motenire literar

interesant, cuprinzând poeme laice i

religioase. Alturi de acestea, de la ea au

rmas o epistol ctre clugrii pales-

tinieni în aprarea sinodului de la Cal-

cedon i o alt epistol ctre Besa, starea

unei mnstiri din Ierusalim. A purtat

coresponden cu Chirii al Alexandriei i

papa Leon I. A contribuit activ la reorga-

nizarea universitii din Constantinopol,

înfiinat de împratul Constantin I.

AA SS, sept., 3, 503-540; E. Schwartz, Die

Kaiserin Pulcheria auf der Synode von

ChalkedoJh în Festgabe ftir Adolf Jlilicher,

TUbingen, 1927, p. 203-212; R. Stichel,

Studieri zum Verhltnis von Text imd Brld

spat-und nachbyzantinischer Vergnglich-

keitsdarstellungen, Vicna, 1971, p. 33 i

urm., 70-75; Pulcheria, în Dictionary of

Greek and Roman Biography; G. T. Stokes,

Pulcheria (2), în Smith-Wace, IV, p. 520-

521; G.T. Dennis, Pulcheria, Byzantine

Enrpress,St.,înCE, ll,p. 1022.

Pyrrhus I de Constantinopol

Pyrrhus I de Constantinopol, patriarh de

Constantinopol (638-641 i 654). A fost

preot la Biserica Sf. Sofia din Constan-

tinopol i egumen al mnstirii Theo-

iokos din Chrysopolis. pe Bosfor. A fost

ales patriarh în 638. La scurt vreme de

la urcarea sa pe tron. el promulg o

hotrâre sinodal care aprob Ektesis-\x\

i amenin cu excomunicarea pe toi cei

care se opun prevederilor acestui docu-

ment. Ii solicit de dou ori lui loan IV,

episcop al Romei, s subscrie Ektesis-u\.

Urcarea pe tron a împratului Constant W
este de ru augur pentru Pyrrhus. El este

depus din scaun i se retrage la Carta-

gina. Aici, în contextul discuiilor cu Ma-

xim* Mrturisitorul, îi recunoate gre-

elile. Din Africa merge la Roma, unde

prezint un lihellus^ condamnând erezia

monotelit. Este primit în comuniune cu

Roma, îns Pavel II II anatematizeaz.

Merge la Ravena, unde retracteaz totul,

fapt care îl determin pe papa Teodor

s-l anatematizeze în mod solemn. Dup
moartea lui Pavel II, revine în scaun pen-

tru o scurt vreme în 65 1 . Dintre lucrrile

lui Pyrrhus este transmis disputa cu Ma-

xim. S-au pstrat diverse fragmente din

Tomosul dogmatic (Tomos dogmatikos),

din decretul sinodal din 639 i dintr-o

scrisoare ctre loan IV, episcop de Roma.

A fost condamnat, alturi de Serghie. la

sinodul din 680.

Migne, PG 91, 287-354; CPG, 7615-7618;

Mansi 10, 859-877; GrumeL Regestes2
, p.

294-298; J.L. van Dieten, Geschîchte der

Patriarchen von Sergios I. bis Johannes VI

(610-715), Amsterdam, p. 57-78; 104-105; F.

Danieli, Pyrrhus, în Smith-Wace, IV, p. 522;

D. Stiernon, Pyrrhus, în DECA. II, p. 2144-

2145; B. Dtimler, Pyrrhus i von Kort-

stantinopel, în LACL, p. 528.
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Q

Qijore vezi Cyr de Edcssa

Quadrat

Quadrat (KopSccToq) (sec. II), cel mai
vechi apologet cretin de limb greac.
Informaiile pe care Ie avem despre el Ie

datorm Iui Eusebiu* de Cezareea (/st.

bis., 4, 3 1-2). De Ia el afl c Quadrat a

adresat un tratat lui Aelius Adrian, suc-

cesorul Ia tron al împratului Triai),

cuprinzând 'o apologie a religiei noastre

deoarece oamenii au încercat s fac
necazuri cretinilor'. Cât privete vechi-

mea acestui tratat i ortodoxia lui, Ie

deducem din cuvintele autorului; 'Fap-

tele Mântuitorului erau mereu vdite,

pentru c erau adevrate prin cei pe care

fuseser tmduii de boli sau înviai din

mori, care fuseser vzui nu numai în

timp ce erau însntoii i sculai din

morminte, ci i mult dup aceea au rmas
destui, nu numai în timpul ederii Mân-
tuitorului pe pmânt, ci i dup plecarea

lui, încât unii dintre ei au ajuns pân în

zilele noastre' {Ist bis., 4, 3, 2). Apolo-
gia a fost prezentat împratului Adrian
în timpul ederii sale în Asia Mic, în

anul 123-124 sau în 129. Identificarea lui

Quadrat, cu profetul Quadrat sau cu epis-

copul Quadrat al Atenei, este eronat.

Migne. PG 5, 1261-1266; Eusebiu, Ist. bis.,

4,3, 1-2; 3, 37, I; 5, 17. 2-4; 4, 23, 3; F.X.

Funk, Patres Apostolici, voi. I, 1901. p. 368.

376-377; J. C.Th. Otto, Corpus Apotoge-
torum Christianorum, IX Jena, 1872, p. 333-

341; A. Harnack, Die Oberiieferung der
griechischen Apoiogeten (TU I, 1 -2),

Leipzig, 1882, p. 100-114; Th. Zahn,
Forschungen zur Geschichfe des neuiesia-

mentliâheh Kanons. VI, Leipzig, 1 900, p. 41-

53; T. Harris, The Qitestfor Quadratus, Bull.

John Rylands Library 7. 1924, 3, p. 384-397;

G. Bardy, Sur l'apologis/e Quadratus.
Melanges Henri Gregoire, t. I, 1949, p. 75-

86; Altaner-Stuiber, Patroiogie, 62; Quasten,

Patrotogy, I, 190-191; I.G. Coman, Patro-

iogie, I, p. 240.245; V. Zangara, Quadratus.
în DECA, II, p. 2147-2148; M. Beck,
Quadratus, în LACL, p. 529.

Quaestiones et responsiones

Quaestiones et responsiones este denu-

mirea latin a formei literare, preluat

din antichitatea pgân, cunoscut ca

~Zetemala' (Zyyzy\\xaxa. kocî A/uaei,

'EpcoTaxoicpiaei, 'Epcotrioei icai

ânoKpiaeiq), a comentariului asupra

unei probleme exegetice sub forma unor
întrebri i rspunsuri. Cel dintâi care a

alctuit o astfel de lucrare a fost Philon*

de Alexandria, a crui lucrare, Probleme
fi soluii privind Facerea i Ieirea, co-

menteaz anumite capitole din acele

texte. Nu se tie cu certitudine care din-

tre scriitorii cretini a preluat aceast
practic. Se pare c nici una din lucrrile

lui Origen* nu poate fi încadrat în

aceast categorie. La Eusebiu* de Ce-
zareea întâlnim lucrarea întrebri $i

soluii evanghelice, din care s-au pstrat

doar câteva fragmente i care ne permit

s ne facem o imagine general despre

aceast tradiie. Lucrarea lui Acaciu, ur-

maul su pe scaunul din Cezareea, în-

trebri diverse, se înscrie în acest curent,

pstrarea ei fragmentar nu permite o
evaluare mat profund. Ieronim* redac-
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teaz o lucrare în acest gen: Quaestiones

Hebraicoe in Genesim. punând fa în

fa versiunea SepUiaginta cu textul ebraic.

O serie de lucrri ale lui Augustin* pot fi

menionate în acest context; Quaestio-

nurn in Heptateuchum libri 7; De octo

quaestionibus ex Veteri Testamento;

Quaestionwn evangeliorum libri 2:

Expositio 84 propositionum ex epist. ad

Romanos; De diversis quaestionibus ad

Simplichim libri duo i altele. Scrieri de

acest gen întâlnim la .Iustin*; Quaes-

tiones el responsiones ad ordwdoxos;

Quaestiones christianorum ad gentiles,

Quaestiones genittium ad christianos.

Teodoret* de Cyr consacr o parte din

lucrrile sale acestui gen literar: Quaes-

tiones in Octateucham i In Ubros Reg-

norum ei Paralipomenon. Nu putem

încheia aceast scurt prezentare fr a

meniona scrierile lui Maxim* Mrtu-

risitorul, care se înscriu pe aceast linie:

Quaestiones ad Thalassium i Quaes-

tiones el dubia. în cele din urm. de

interes este i lucrarea lui Anastasie*

Sinaitul. intitulata: Ouestiones ei respon-

siones.

G- Bardy, La litterature patristique des

<Quaestiones et responsiones>sur i'Ecritwe

salnte, RBL 41, 1932, p. 210-236, 341-364:

515-537:42, 1933. 14-30,211-229,328-392;

H. Dorrie. H. Dttrries, Erorapokriseis, RAC,

6. p. 342-371: G. Heinrici, Zur patristischen

Aporienliteratur, Leipzig, 1909, p. 843-860;

C. Cutti. Quaestiones et responsiones, în

DECA II, p. 2148-2150; G. Broszio.

Quaestiones et responsiunes, în LACL, p.

529-530 (articolul cuprinde o list a

lucrrilor patristice principale incluse în

acest gen literar).

Quartodeciman

Quartodeciman, termen folosit pentru a

descrie practica Bisericii primare de a

srbtori Sf. Pati în ziua de 14 Nissan (die

quarta decima), ziua Patilor iudaice.

Aceast practic a prevalat în Asia Mic
i în Siria în sec. II, punându-se accentul

pe patimile i moartea lui Hristos, Mielul

Pascal, în timp ce practica roman avea

în vedere observarea zilei de Duminic,

Ziua învierii. Disputa angaja în mod

implicit problema Sptmânii Patimilor,

întrucât cretinismul s-a separat de

iudaism, cretinii dintre neamuri nu au

mai fost de acord s srbtoreasc princi-

pala srbtoare cretin în aceeai zi cu

Pastile iudaice. încercrile de a înlocui

vechea practic quartodeciman au

întâmpinat rezisten. Se tie c Sf.

Policarp* al Smirnei a cltorit la Roma

pentru a discuta aceast problem cu

Anicet, episcopul Romei, fr îns a

izbuti s rezolve disensiunea. Ei s-au

desprit totui în termeni amiabili, pen-

tru a nu sfâia unitatea Bisericii. Papa

Victor (189-198), primul vorbitor de la-

tin pe scaunul Romei, încearc s
impun practica Romei prin organizarea

de sinoade inute atât în Rsrit, cât i în

Apus. i bineîneles ameninând cu exco-

municarea. Poziia autoritar a Romei a

întâmpinat rezistena, mai ales a episco-

pilor din Asia Mic, condui de Poli-

crat*. Când Victor a încercat s treac la

msuri drastice, a intervenit Sf. Irineu*

de Lugdunum (Lyon), pentru a restaura

pacea, aducându-i aminte acestuia de

întâlnirea dintre Anicet i Policarp. care,

dei nu a avut deznodmântul ateptat,

nu a cauzat unitii Bisericii. Quarto-

decimanii încep s dispar în sec. HI,

dei practica propriu-zis a mai dinuit,

ici i colo, pân în sec. V.

RE. Brightman, The Quartodeciman

Questioth în JTS. XXV, 1923-1924, p. 254-

270; CC. Richardson, The Quartodeciman

and the Synoptic Chronology, HThR, 23,

1940, p. 177-190; B. Lohse, Das Passafest
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der Quartodecinraner, Beitrge zur Ftfrdc-

rung christlicher Theo logic, 2. Reihe, LIV,

GUtersIoh, 1953; W.H. Cadman. The
Christian Pascha and iha Day of the

Crucijictron; Nissan 14 or 15, în Studia

Patristica, 5, TU, 80, 1962; V. Huber. Passa
tind Osteni. Untersuchungen zur Osterfest

der altn Kirche, Berlin, 1969; G.T Stokes,

Quarto-decimanL în Smith-Wace, IV, p. 523;

E. Amman, DTC, XIII, pt. 2, 1937, col.

1445-1447: Cross, Quartodecimanism, în

ODCC. p. 1 150; J. Ford. Qiuirtodâciman, în

CE, 12, p. 13; V. Loi, Quartodecimans, în

DECAJI.p. 2150-215].

Quinisext, Sinodul

Sinod convocat de ctre împratul
Justinian II în 692„ cu participarea epis-

copîlor din Rsrit, pentru a promulga o
serie de canoane care s completeze

lucrrile sinoadelor V i VI ecumenice,

Constantinopol II (553) i III (680-681).

întrucât completeaz cele dou sinoade,

este cunoscut sub denumirea de Qui-
nisext sau Cinci-ase, în greac
nev0£KV|. Acest sinod mai este cunoscut

i sub denumirea de Trullan, dup am-
fiteatrul sau camera cu cupol (Irullus)

din palatul imperial în care s-a inut i
sinodul VI ecumenic. La întrunirea sino-

dal au participat 165 de episcop! r-
sriteni. Biserica Apusean nu a trimis

reprezentani. Din cele 1 02 de canoane, o
serie a fost îndreptat împotriva arme-
nilor, latinilor i, în special, împotriva

unor msuri disciplinare luate unilateral

de Biserica Romei (3. 12, 13, 16, 29, 30,

55); a fost respins celibatul preoilor (3 i
13); a fost reafirmat canonul 28 de la

Calcedon prin care i s-a acordat scau-

nului de Constantinopol locul doi dup
Roma, considerat de papa Leon I ca fiind

dumnos i primejdios pentru patri-

arhale (36) etc. Majoritatea canoanelor a

avut totui un efect benefic, întrucât ele

au afirmat credina ortodox i autori-

tatea ierarhiei apostolice, tradiiile patris-

tice i legislaia anterioar i au con-

damnat, totodat, diverse abuzuri între

clerici (3-39), monahi i monahii (40-49)

i laici (50-102), în special cele referi-

toare la superstiii i impedimente la

cstorie (52-52). Dei, pentru început

hotrârile sinodului quinisext nu au fost

acceptate de Roma, în cele din urm,
papa Ioan VIII (872-882) a aprobat

canoanele c

cu excepia celor care se opun
dreptei credine, bunelor moravuri i obi-

ceiurilor Bisericii romane'. Un numr
mare din aceste canoane au fost citate i
de canonitii medievali.

Hardouin, III. col. 1645-1712; Mansi, XI,

Florence, 1765, col. 929-1006; Hefele-

Leclercq, III, pt. 1. 1909, p. 560-581; P.

Joannou. Discipline generale anfique (It*-tX*

s.)î Roma, 1962; L. Duchesne, L'Eglise au

V» siecle, 1925, p. 477-480; G. Fritz, DTC,
XIII, pt. 2, 1937, col. 196 i 475 i urm.;

Cross, Trultan Synod, în ODCC, p. 1397;

F.X. Murphy, Oumise.u Synod, în CE, 12, p.

30.

Quiricius de Barcelona

Quiricius de Barcelona, episcop de
Barcelona în a doua jumtate a sec. VII,

participant la cel de al zecelea sinod de
la Toledo din 656. A întreinut relaii

amicale cu Tacfon de Saragossa, pe care

l-a îndemnat s-i publice crile sale de

Aforisme. Este autorul a dou scrisori

ctre Ildefons* de Toledo, cruia îi mul-
umete pentru exemplarul cuprinzând

tratatul Despre Fecioria Mriei. îi este

atribuit un imn închinat Sf. Eulalia de
Barcelona.

Migne, PL 80, 729-730; 96, 193-196; CPL
1271-1273; A. Fabnfga, Santa Eulalia de

Barcelona, Roma, 1958, p. 45-53; Diaz, p.

211-213; idem. Quiricius de Barcelone, în

DECA, II, p. 2151.
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Quodvultcleus

Quodvultdeus (m. 454), succesorul lui

Capreolus pe scaunul Cartaginei i pro-

babil diaconul care i se adreseaz Fer.

Augusiin* în 428, rugându-l s întoc-

measc o list cu toate ereziile care au

aprut de când a început s fie predicat

Evanghelia i s-i dea îndrumri cu pri-

vire Ia doctrinele cardinale ale Evan-

gheliei, la credin, la Treime, la natura

divin i omeneasc a lui Hristos, la

înviere, la Vechiul i la Noul Testament;

care sunt ereziile ce necesit botezul în

cazul revenirii la Biseric, care sunt

condiiile primirii penitenilor în Biseric

etc. El a cerut aceste informaii, pentru a

putea apra mai bine Africa cretin de

erori. Augustin îi rspunde, scuzându-se

c aceste probleme au fost abordate de

Filastru* i Epifanie*. Totui, Quod-

vultdeus insist i, în cele din urm,

Augustin redacteaz De haeresibus.

Recent, diaconul Quodvultdeus a fost

identificat cu episcopul omonim de

Cartagina, care a fost alungat din ora

dup ocuparea acestuia de ctre vandali,

sub conducerea lui Genseric. Quod-

vultdeus ajunge la Napoli unde se stinge

din via în anul 454.

Sub numele lui au supravieuit cele dou
scrisori adresate lui Augustin. La aces-

tea, critica literar adaug urmtoarele

scrieri: Liberpromissioninn et praedicio-

rum Dei; lucrri omiletice: Contra

ludaeos, pagemos et arrianos; Adversus

quinque haehses; predici: De symbolo;

De quatiuor virtutihus caritatis; De can-

tico novo; De ultima quarta feria; De

cataclysmo; De tempore barbarico I; De

accendentibus ad gratiam; De tempore

barbarico II. în cazul lui Quodvultdeus

nu este vorba de un teolog original, ci

mai degrab de un pstor dornic s-i

apere turma de orice rtciri.

Migne, PL 33, 997-999, 1000-1001 (cele

dou scrisori); Idem. PL 51. 733-854; Idem,

50, 637-708; R. Braun, CCL 60, 1976 (ediie

complet); R. Braun, Livre de Promesses et

des Predictions de Dieu, I-II, în SCh. 101-

102; 1964; D. Franses, Die Werke des hi

Quodvultdeus, Bischof von Karthago,

Mtlnchen. 1920: D. Am bras i, Quod\ndtdeus,

BibliothecaSanctorum 12, 1968. 1335-1338;

V. Saxer, SaintS anciens d'Afrique du Nord,

Cetatea Vatican, 1979, p. L 84- 186; W. Strobl,

Notîtiolae Quodvultdeanac* VigChr 52,

1998, p. 193-203; Altaner-Stuiber, 1980, p.

449; Quasten, Patrology, IV, p. 501-503, cu

bibliografie; V. Saxer, Quodvultdeus, în

DECA, II, p. 2151-2152; G. ROwekamp,

Quodvultdeus, în LACL, p. 530, cu biblio-

grafie.

Quo vadis?

Quo Vadis sau Domine, quo vadis? -

Doamne, unde mergi? Potrivit unei le-

gende, consemnat în Faptele apocrife

ale lui Petru i transmis de ctre Ori-

gen* i Ambrozie*, aceste cuvinte au

fost rostite de Petru atunci când fugea din

Roma i L-a întîlnit pe Hristos pe Via

Appia. Domnul i-a rspuns: 'Merg sm
rstignesc din nou!' Petru a îneles prin

aceste cuvinte c Mântuitorul mergea în

cetate spre a fi rstignit din nou pentru el.

în consecin, el se întoarce la Roma,

unde sufer moarte martiric. Bisericua

S. Mria delle Piante, pe Via Appia,

îndeobte cunoscut siub denumirea de

Domine, quo vadis, a fost reconstruit în

sec. XVII, comemorând acest fapt. Fap-

tele apocrife petrine au fost scrise în jurul

anului 190 în Siria sau Palestina.

Faptele lui Petru, XXXV; Origen, Cornm. in

Joan., XX, 12, în Migne, PG 14, 600B;

Ambrozie, Sermo contra Auxentium, (epp. 2

1

i 22), XIII, în Migne, PL 16, 101 1: Cross,

Quo vadis? în ODCC, p. 1153; M.C.Mc
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Carthy, Oua vadis, în CE, 1 2, p. 35. Vezi art.

:

PETRU, FAPTELE LUI.

QURILLONA, poet siriac, despre a

crui via nu avem nici un fel de infor-

maii. Puinele date pe care le avem de la

Dionisie de Tell-Mahre i Bar Hebraeus
nu sunt suficiente pentru a determina

cine a fost el în realitate. Singurul reper îl

avem în Poemul despre lcuste în care

face aluzie la invazia hunilor din 396.

Opera sa a fost studiat i editat de
Bickell, care crede c îl poate identifica

cu -Abhsamya, preot în Edessa, fiul

surorii lui Sf. Efrem* i elevul lui

Zenobiu. Motivele date de el nu par ms
concludente (Wriglit). în aceeai ordine

de idei. Bar Hebraeus susine c
Qurillona este numele pe care "Abh-
samya i l-a luat dup hirotonie, mai ales

c i acesta ar fi scris un poem despre

invazia hunilor, preluând probabil infor-

maia din Chronicon* Edessenum. De la

Qurillona au rmas ase poeme pstrate
într-un manuscris din sec. VI din British

Library. Acestea sunt: Cântec despre
Rstignire; Cântec despre splarea pi-

cioarelor; Omilie la Pati; Poem despre
lac t/ste i invazia hunHor; Cântare
despre Zaheu Omilie despre grâu.

Stilul i imaginaia poetic îl pune pe

Qurillona în irul marilor poei sirieni de

rangul Sf. Efrem sau Iacob* de Serug.

G. Bickell, Die Cedrchle des Cyrillonas.

ZDMG. 27, 1873, p. 566-598; W. Wright,
Istoria literaturii cretine siriace, trad.

Remus Rus, Ed. Diogene, Bucureti, 1996, p,

33-34; Chabot, p. 33; Duval, p. 335-336;

Ortiz de Urbina, p. 86-88; F. Grafin, Denx
poemes de Cyrillonas: le lavemeni des pieds
ei le discours apres Ia Cern, în Or. Syr.,

1965, p. 307-330; 1-M. Sauget. Cyrillonas,

în DECA, I, p. 614-615; Altaner-Stuiber,

1 980, p. 347.

Qusta-ibn-Liiqa vezi Costa ben
Luca
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R
Rabanus Maurus

Rabanus (Hrabanus, Thabanus) Mag-

nenlius Maurus (776/784-856), abate de

Fulda i arhiepiscop de Mainz. unul din

cei mai mari teologi benedictini din sec.

VIII. A învat la coala mnstirii

Fulda, unde a fost hirotonit diacon în

801. îi continu studiile Ia Tours sub

îndrumarea lui Alcuin*, care îi d pore-

cla de Maurus (cu referire la Sf Maurus

discipolul Sf. Benedict). în anul 803 a

fost rechemat la Fulda i numit director

al colii monahale, care va deveni, sub

îndrumarea lui, cea mai important coa-

l din Germania. în 814 este hirotonit

preot. între 822-842 deine i funcia de

abate al mnstirii. în aceast calitate,

promoveaz viaa duhovniceasc i cul-

tural din mnstire, colecioneaz ma-

nuscrise pentru bibliotec, adun fonduri

pentru construirea de biserici .i aju-

torarea celor nevoiai. Angajându-se în

certurile politice ale vremii, este silit s
prseasc aceast mnstire dup
moartea lui Ludovic Germanul în 840.

Revine din refugiu în 847 i este numit

arhiepiscop de Mainz. Ca arhiepiscop

acord atenie special evanghelizrii

Germaniei i se angajeaz în aprarea

dreptei credine. In acest sens, a convocat

trei sinoade locale, fixând norme disci-

plinare în Biseric i condamnând pre-

destinaionismul lui Gottschalk* de

Orbais. Rabanus a lsat o motenire lite-

rar voluminoas. Pentru instruirea preo-

ilor scrie tratatul; De clericorwn instiht-

tione. în care abordeaz problema sfin-

telor taine, a slujbelor bisericeti i a pos-

tului. De asemenea, elaboreaz o serie de

comentarii biblice, la Heptaleuch, Ruth,

Proverbe, Ieremia, Ezechiel, înelepciu-

nea lui Solomon, Macabei, Evanghelia

dup Matei i la Epistolele pauline. A
mai scris i un tratat de gramatic: De

arte grammaticu, o colecie de omilii

pentru anul bisericesc, dou peniteniale,

un martirologiu i o serie de imne. De la

el a mai rmas un dicionar enciclopedic:

De tmiversoi numit De rerum natwp, în

22 de cri bazat pe Etimologiile lui

Isidor* de Sevilla. Rabanus nu a fost un

teolog original, inspirându-se masiv din

scrierile lui Isidor, Beda* Venerabilul i

Augustin*. Cu toate acestea, opera sa

înscrie o pagin important în istoria lite-

raturii cretine, fiind perceput ca un re-

prezentant credincios al renaterii caro-

lingiene. erudit entuziasmat de cultur.

Migne, PL 107 i 112; corespondena în

MGEp., 5. pt. 2, 329-533; poezia:

MGPoetae. 2. 154-258; Viaa lui Rabanus

scris de ucenicul su Rudolfus: Migne, PL

5, 107; Elisabeth Heyse, Hrabanus Maurus'

Enzyklopadie De Rerum naturis \ Unter-

suciiungen zu den Quelien und zur Methode

der Kompilatiorie, MOnchener Beitrge zur

Mediavistik und Renaissance-Forschung, IV,

1 969; W. Kosch, Deutsches Litera/ur-

Lexikon, ed. de B. Berger în voi. 1, Berna,

1963, p. 189, cu bibliografie pân in 1960; H.

Peltier, DTC, 13. 2. col. 1601-1620, cu bi-

bliografie; M.F. Mc Carthy, Rabanus

Maurus, în CE, 1 1, p. 37-39; Cross, Rabanus

Maurus, în ODCC, p. 1 154, cu bibliografie

clasic.

Rabbula de Edessa

Rabbula de Edessa (m. 435), episcop de

Edessa i teolog. S-a nscut la Ken-
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RABBULA DE EDESSA RABBULA EVANGHELIARUL LUi

neshrin, tatl fiind pgân, iar mama
cretin. Studiaz limba i literatura

greac. A fost convertit la cretinism de

ctre Eusebiu. episcopul locului, i de

Acaciu, episcop de Alep. Druiete ave-

rile sracilor i, prsindu-i soia, de-

vine monah la mnstirea Avraam, nu

departe de locul natal. Dup moartea lui

Diogene. episcop de Edessa, este numit

succesor la tronul episcopal (4 1 1/2). Pen-

tru o vreme. Rabbula promoveaz doctri-

na lui Teodor* de Mopsuestîa. Mai târ-

ziu, se altur ortodocilor calcedonieni,

pornind un val de persecuii împotriva

nestorienilor. Ibas*, într-o scrisoare ctre

Mari, îl numete, datorit msurilor sale

aspre, 'tiranul din Edessa*, iar Andrei*

de Samosata, deplânge amarnic perse-

cuia acestuia în corespondena sa cu

Alexandru de Herapolis în 432. Totodat,

el se opune cu trie influenelor iudaice,

pgâne i gnostice din Siria. La sinodul

de la Efes din 431 îl sprijin pe Chirii*

de Alexandria, iar în perioada tulbure

care a urmat, îl excomunic pe Andrei de

Samosata i rupe relaiile de prietenie cu

Alexandru de llierapolis, acuzându-i de

nestorianism. La îndemnul lui Chirii, el

traduce în siriac Despre credina cea

ut1evurata in Domi i ut nostru IisUi

Hristos ctre împratul Teodosie. Rabbula

a redactat dou serii de canoane privind

disciplina clericilor i a monahilor i a

inut un discurs împotriva lui Nestorie*

înaintea împratului Teodosie. Biograful

su, al crui nume este necunoscut, afir-

m c el a scris 46 de scrisori. Dintre

acestea s-au pstrat doar câteva: una

împotriva lui Andrei de Samosata, în

care condamn tratatul acestuia îndreptat

împotriva celor dousprezece anateme

ale lui Chirii; alta ctre Chirii, în legtur

cu Teodor de Mopsuestia, i una ctre

Gemellinus din Perrhe. despre acele per-

soane care obinuiau s foloseasc drept

hran obinuit pâinea i vinul care au

fost sfinite la Liturghie. Acelai biograf

îi atribuie versiunea siriac a Bibliei,

Peshitta*. Acest lucru este pus sub sem-

nul întrebrii în urma cercetrilor mai

recente. Lui îi mai sunt atribuite i
diverse imne religioase i omilii.

JJ. Overbeck, 5. Ephraemi Syri, Rabulae

Episcopi Edesseni, Baiaei aliorumque opera

selecta, Oxford, 1865, viaa la p. 159-209,

proza la p. 210-244; texte poetice i alte texte

la p. 245-248, 362-378; canoanele cu intro-

ducere i trad. în englez: A. V55bus, Syriac

andA rabic Documents regarding Legislaiion

relative to Syrian Asceticism, Papers of the

Estonian Theological Society in Exile, XI,

Stockholm, 1960, p. 24-50; G.G. Blum,

Rabbula von Edessa, der Chrisdaner, der

Bischof, der Theologe, CSCO, 300, i urm.,

34, Louvain, 1 969; E. Venables, Rabbulas* în

Smith-Wace, IV, p. 532-534; Wright, p. 40-

42; Chabot, p. 20, 46; Duval, p. 339-341 et

passim; Baumstark, 71-73; Urbina, p. 96-99,

cu bibliografie; Altaner-Sluiber, 1980, p.

347. cu bibliografie; Cross, Rabbula, în

ODCC, p. 1154, cu bibliografie; P. Roche,

Rabbula, în CE, 12, p. 40: J.-M. Sauget,

Rabbula, în DECA, II, p. 2153-2154; P.

Bruns. Rahhula, în LACL, p. 531, cu biblio-

grafie.

Rabbula, Evangheliarul lui

Este vorba de un manuscris siriac al

Evangheliilor, terminat la 6 februarie 586

de un oarecare Rabbula de la mnstirea
Beth Mar loan de Beth Zagba, care se

afla la nord de Apamea. Se pare c
Rabbula caligraful, personaj diferit de

Rabbula* de Edessa, a fost conductorul

unui scriptorium. La scrierea acestui ma-

nuscris au colaborat mai muli caligrafi,

dup cum se poate descifra dintr-un colo-

fon. De interes deosebit sunt ilustraiile

care prefaeaz manuscrisul (fol. 1-14),

reprezentând chipurile evanghelitilor.
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ale unor profei, reprezentri zoomorfe i
de plante. Miniaturile Fecioarei cu

Pruncul i a lui Hristos sunt însoite de

patru personaje neidentificate. Aceste

miniaturi au analogii cu reprezentrile

similare din manuscrisele greceti.

Atenie deosebit este acordat, în con-

textul acestor reprezentri miniaturale

scenelor Rstignirii i învierii, înlrii la

Cer. Pogorârii Duhului Sfan i alegerii

lui Matia.

.1. Leroy. Les manuscrits syriaques pein-

tures
}
Paris, 1964, p. 139-197; D.H. Wright.

The Date and Arrangement of the Mus-

trations in the Rabbula Gospels. Dumbarton

Oaks Papers 27, 1973. p. 197-208.

Radbod de Utrecht

Radbod de Utrecht (850-917). clugr i
apoi episcop de Utrecht. S-a nscut în

apropiere de Naniur în Belgia, într-o

familie aristocrat. A studiat la Cologne

i la curtea regelui Carol Pleuvul. în

899/900 a fost numit episcop de Utrecht.

Este obligat s prseasc scaunul din

pricina invaziei normazilor. Se retrage la

Deventer, o localitate în apropiere de

Utrecht, de unde i-a îndeplinit îndatori-

rile de episcop. In paralel, s-a dedicat

studiului i scrisului, lsând în urma sa o

bogat motenire literar, istoric i teo-

logic, însumând o serie de poeme, o

istorie, omilii, o biografie a Sf Martin.

Migne, PL 132 (omiliile); MGPoetae, 4, 160-

173; MGS. 15, 1239-1244; Anal. Boli.. 6,

1887, p. 5-15; Manitius, L 603-604; R.

Balch, Radbod of Utrecht, în CE, 12, p. 60.

Raterius de Verona

Raterius de Verona (887-974). teolog,

clugr benedictin la Lobbes, apoi epis-

cop de Verona (931-968). S-a nscut în

apropiere de Liege. Dup terminarea stu-

diilor, devine clugr la abaia Lobbes.

Despre el se spune c a fost deosebit de

ambiios, intransigent cu sine, dar i cu

alii i c avea abilitatea de a-i face prie-

teni în cercurile celor puternici i du-

mani printre cei subordonai. Cltorete

în Italia, în compania stareului su, Hil-

duin. unde vrul acestuia, Hugo de Pro-

vence, era rege. Este numit episcop de

Verona în 931. întrucât a protestat îm-

potriva amestecului regal în afacerile bi-

sericeti, este înlturat din scaun i
întemniat la Pavia (93

#

4-936). în timpul

ederii în închisoare, compune cea mai

important lucrare a sa, Praeloquia, un

îndrumar sau ghid pentru o via bun.

Dup eliberare, pleac spre Lobbes, în

drum se oprete în Provence, de unde

este rechemat de Hugo. Din nou îns

lucrurile nu merg bine, iar el trebuie s
fug. Se altur curii lui Otto i pred la

coala regal. Fratele lui Otto, îl numete

episcop de Liege. Din pricina unei

revolte, este obligat s prseasc scau-

nul episcopal i s se refugieze la mns-
tirea Aulne-sur-Sambre, unde îndepli-

nete funcia de abate. în acest interval,

scrie lucrrile: Conditsio deliberativa;

Phrenem i Excerptum ex dialogo con-

feSsionali. Otto îl recheam la Verona în

962. Datorit unor intrigi de care el

însui nu a fost strin, a trebuit s plece

din Verona. fr a mai reveni vreodat în

scaun. A decedat la Namur în Belgia în

anul 974. Pe lâng lucrrile menionate, a

mai scris câteva pamflete la Verona (962-

968) i la Anine, 34 de scrisori i mai

mulle omilii i predici.

Migne, PL 136, 9-768; Manitius, 2, 34-52; F.

Weigle, Die Briefe des Bischofs Rather von

Verona, MGH, Die Briefe der deutschen

Kaiserzeit, I, Weimar, 1949; B. Sclivvark,

Bischof Rather von Verona als Theologe.

Konigsberg, 1916; G. Moniicelli. Raterio,
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vescovo di Verona, S9U-974. Milan. 1938;

J.N. Garvin, Rathenus of Verona, în CE, 12,

p. 88-89; Cross, Ralherius, în ODCC, p,

1 159, cu bibliografie.

Ratramnus

Ratramnus (m. 868), teolog i monah la

mnstirea benedictin din Corbie.

Sonime, Frana, a fost deosebit de activ

în disputele teologice ale vremii sale.

Cea mai cunoscut lucrare a sa este De
corpore ei sanguine Domini, scris la

cererea lui Carol Pleuvul, în jurul anului

850. In acest tratat, el atac doctrina

euharistic susinut de profesorul su
Paschasius* Radbertus, pe care o consi-

dera excesiv de realist i ca fiind în

neconcordan cu interpretarea simbolis-

tic la mod în acea vreme. Astfel, el

accentueaz aspectele figurative i sim-

bolice ale Tainei Euharistice, modul tai-

nic al prezenei lui Hristos în Euharistie,

negând orice identitate sau legtur între

Hristos istoric i Hristos sacramental.

Doctrina sa euharistic a ridicat o serie

de semne de întrebare i, în cele din

urm. a fost condamnat la sinodul de la

Vercelli în 1050. când a fost atribuit, pe

nedrept, lui Erigena*. Tratatul lui Ra-

tramnus a fost folosit ca autoritate i
surs mai ales în perioada Reformei,

fiind pus la index, adic în irul crilor

interzise, în 1559, i scos de pe aceast

list în 1900. O a doua lucrare, scris cu

aproximaie în aceeai perioad de timp

i care abordeaz controversa predesti-

naionist, este De pnaedestinatione.

Lucrarea a fost scris tot la cererea

regelui Carol Pleuvul i apr doctrina

'dublei predestinaii", spre bine i spre

ru, dei el afirm indirect c nu este

voina Iui Dumnezeu ca cei ri sâ mearg
la pieire. El este autorul unui tratat pole-

mic. Contra Graecorum apposita. a crui

scriere a fost determinat de scrisoarea

papii Nicolae i din 867, în contextul dis-

putei acestuia cu Fotie. patriarhul Con-

stantinopolului, prin care el îndeamn în-

treaga ierarhie apusean la unitate îm-

potriva atacurilor i acuzelor de erezie

venite de la Constantinopol. In spe,
este vorba de doctrina Filioque, propus

de Biserica apusean. In acest tratat,

Ratramnus apr dubla purcedere a

Duhului Sfânt de la Tatl i de la Fiul,

„încercând în acelai timp sâ dea consis-

ten doctrinar ideii de primat papal.

Fr îndoial, Ratramnus rmâne într-un

anume mod un precursor al unor doctrine

preluate de reform i de sectele cretine

de mai târziu. Astfel, în De na/ivita/e

Chrisii, el susine naterea pur natural a

lui Hristos, cu toate consecinele ei, doc-

trin respins de Paschasius, care a

aprat naterea supranatural i învtu-
ra care susine acest act lainic. De la el s-a

pstrat i o serie de scrisori.

Migne, PL 121, 11-346 i II 53-1 156; De
corpore ei sanguine Domini* ed. critic de J.

N. Bakhuizen van den Brink, Amsterdam,

1954; Scrisorile în E. Dummler, MGH,
Epistolar VI, 1925, p. 149-158; Liber de

anima ad Odonem Bellovacensem, ed. de C.

Lambot. Namur, 1952; D. Stone, A History of

the Doctrine ofthe Holy Eucharist. 1909; J.

Fahey. The Eucharistic Teaching of Ratramn

of Corbie, Mundelein, III, 1951; J. Drseke,

Ratramnus unUPliotius, în BZ, XVIII, 1909,

p. 396-421; H. Peltier, DTC, XIII, pt. 2,

1937. col. 1780-1787; Cross, Ratramnus, în

ODCC. p. 1160; J.J. Ryan. Ratramnus of

Corbic\\r\CE, 12, p. 93-94.

Regino de Priim

Regino de Priim (840-915), clugr
benedictin, canonii i istoric. Potrivit

tradiiei s-a nscut la Aitrip pe Rin, în

apropiere de Speyer. Devine stare al

mnstirii Priim în 892. Din pricina unor
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tensiuni politice este obligat s pr-
seasc acest posl i se retrage la mns-
tirea Sf. Martin din Trier, unde devine

stare cu sprijinul prietenului su Arhi-

episcopul Ratbod. De la Regino ne-au r-

mas trei lucrri. Cea mai important, este

o colecie de canoane bisericeti Libri

duo de syrtodalibus cansis et disciplinis

ecclesiasticis. Este vorba de o lucrare

deosebit de important pentru istoria

dreptului canonic. în prima carte prezin-

t normele fundamentale privind admi-

nistraia bisericasc i viaa religioas.

Cartea a doua abordeaz norme privind

laicii. Izvoarele folosite de el se leag de

tradiia canonic roman, în special de

Reforma carol ingian i cuprinde ca-

noane preluate din Hispana Collectio;

Hadriana Collectio; canoanele sinoade-

lorfrance; 14fragmente din decreialiile

false: numeroase texte din Sfinii Prini

i scriitorii bisericeti i norme mana-

hale, cât i fragmente din Breviaruin

Alaricianwn. Celelalte dou lucrri ale

sale sunt: De harmonica imtitutione i
Chronicon. o istorie universal de la

naterea lui Hrîstos i pân în anul 906.

Migne, PL 132, 9. 483: ediie complet:

F.G.A. Wasserschleben, Leipzig. 1840; P.

Fournier, l'Oeuvre canonique de Reginon de

Prunu BiblEccIChartre. 81, 1920, p. 4-44; G.

Flade, Germanisches Herdentum unei

christliches Erziehungbemi'then in Karo-

iinghcher Zeit nach Reginus von Priim,

Theologische Studien und Kritiken, 106,

1934-1935, p. 213-240; J.M. Buckley,

Regino cfPrUm, în CE. 12, p. 204; G. May,

Regino of Priim. Collection of, în CE, 12, p.

204-205, cu bibliografie.

Reginus

Reginus, episcop de Constantia/Salamis.

în Cipru, participant la cel de al treilea

sinod ecumenic, Efes 431. împreun cu

Zenon de Kurion i Evagrie de Soli a

prezentat sinodului un libel/us, acuzând

patriarhia de Antiohia de înclcare a ju-

risdiciei Bisericii din Cipru. De la el s-a

pstrat, în traducere etiopiana, o omilie,

în care susine depunerea lui Nestorie*

din treapta de patriarh de Constantinopol.

CPG 3, 6485 i urm.; Libetlm în greac:

ACOI, 1,7. p. 118-1 19; în latin; ACO I, 5,

p. 357-358; omilia în greac; ACO U 1,2, p.

70-71; în latin; ACO l, 3, p. 168-169; J.

Irmscher, Reginus, în DECA. II, p. 2161; G.

Rtfwekamp, Reginus, în LACL, p. 531.

Remigius de Auxerre

Remigius de Auxerre (841-908), teolog

i umanist carolingian. A studiat la

coala monahal St. Germain din

Auxerre, fiind ucenicul lui Heiric. pe

care îl succede la conducerea colii. A

predat mai apoi la Reims i Paris. Con-

tinu opera de reînviere a culturii clasice

început de A leu in*, loan Scottus Eri-

gena* i alii. Educat în metodologia de

la Laon, Reims i Auxerre, Remigius i-a

dedicat o mare parte activitii sale inte-

lectuale redactrii de comentarii i glose

la operele unor autori latini necretini i

cretini: Cato, Tereniu, Vergiliu. Juve-

nal, Prudentius*, Sedulius*, Persius i

Beda* Venerabilul, ale unor gramati-

cieni; Priscian, Donatus, Phocas, Eutihie.

Cele mai importante lucrri ale sale

rmân Comentariile la Martianus Capella

i la Boethius* De consolatione philo-

sophiae i Opuscule* sacra. Aceste co-

mentarii au fcut accesibil înelegerea

celor apte arte liberale în context cre-

tin. Nu este suficient de clar poziia lui

în problema universalii lor, îns în glose-

le sale la Martianus Capella au fost des-

cifrate influene i nuane preluate de la

Erigena. Remigius a mai scris comentarii

la Facere, Psalmi i Evanghelia dup
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Matei, un tratat liturgic. De celebratione

Missae, care a fost inclus în Pseudo-

A leu in. De divinis officiis.

Migne, PL 131. 47-970 (comentariile Ia

Facere i Psalmi nu sunt cele autentice), pen-

tru comentariile autentice vezi: A. Vaccari.

SJ, 11 genuina commenfo ui Salmi di Remigio

diAuxerre, în Biblica, XXVI. 1945. p. 52-99:

Cea mai bun list a operei: Manitius, I, 504-

519; Comentariul Ia Martianus Capella: ed.

de Cora E. Lutz, Remigii Autissiodorensis

Commentum in Martiamnv Capeifam, 2 voi.,

Leiden, 1 962- 1 965; Cross, R&mtgius of
Auxerre. în ODCC, p. 1173; L.E.' Lynch,

Remigius of Aitxerre, în CE, 12, p. 340-341,

cu bibliografie.

*

Rcmigius de Rcîms

Remigius de Reims sau Renii (437-533),

episcop de Reims, supranumit Apos-

tolul francilor'. S-a nscut într-o familie

aristocrat galo-roman la Laon sau

Cernay în Frana. A studiat la Reims.

Cultura lui deosebita i mai ales viaa de

sfinenie pe care a dus-o. i-a determinat

pe locuitorii oraului Reims s-l aleag

episcop, când avea doar vârsta de 22 de

ani. Cel mai important eveniment din

viaa sa a fost fr îndoial botezul lui

Clovis, regele francilor (481-511), care

s-a botezat împreun cu trei mii de

supui. Tradiia spune c regele Clovis a

fgduit c va îmbria religia soiei

sale, dac Dumnezeul cretinilor îl va

ajuta s-i înving pe alamanni. in 496, a

avut loc o btlie decisiv la Tolbiac

(Tolbiacum sau Ziilpich, lâng Cologne),

Clovis obinând victoria decisiv. Ca
urmare, el primete botezul. în anul

498/9, de Crciun. Acest eveniment a

avut un impact deosebit de mare asupra

lucrrii misionare întreprinse de Re-

migius. In literatura cretin, Remigius

ocup un loc mai modest. Lui îi sunt

atribuite patru Scrisori, un Testament; o

scurt scriere în proz i o Vita, scris cu

puin timp înainte de a deceda, dar care

nu s-a pstrat. Dou din cele patru scri-

sori sunt adresate regelui Clovis, a treia,

este o scrisoare personal, în care explic

msurile luate împotriva unui preot,

Claudius, care a înclcat disciplina Bi-

sericii, iar uftima, este adresat episcopu-

lui de Tongres. Grigorie* de Tours. în

Historia Francorum, descrie ceremonia

botezului regelui Clovis. Hincmar* de

Reims i Venantius Fortunatus* au scris

biografia Iui Remigius.

Migne, PL 65, 963-976; scrisorile ed. critic:

MGII Epistolae, [II, 1892, p. 112-116; testa-

mentul ed. critic: B. Krusch, MGH, Scrip-

tores Rerum Merovingicarum, III, 1896, p.

336-347; AA SS, oct. 1, 1765, p. 59-187, la

p. 128-30 (viaa scris de V. Fortunatus);

viaa, text complet: B. Krusch, MGH, Scrip-

tores Rerum Merovingicarum, III, 1896, p.

239-336; Grigorie de Tours. Historia Fran-

corum, II, 23; H. Jadot, Bib/iographie des

ouvrages concernant la vie et le culte de

saint Remi, Reims, 1889-1890; E. d'Avenay,

Saint Remi de Reims. apotre de Francs9 Lille,

1896: W.C. Korfinacher, Remigius ofReims,

SL § în CE, 12, p. 341-342; Cross, Remigius,

Si, în ODCC, p. 1172-1173; C. Kasper,

Remigius von Reims, în LACL, p. 532.

Restitutus

Restitutus, episcop de Cartagina în sec.

IV. La scurt vreme dup urcarea sa pe

tronul episcopal, particip Ia sinodul de

la Rimini din 359, dup unele preri,

prezidând lucrrile sinodale. Adversar al

formulei de Ia Sirmium din 22 mai 359,

este numit conductorul delegaiei sino-

dale care urma s se deplaseze la Con-

stani no pol pentru a se întâlni cu îm-

pratul Constans i a-i remite acestuia

documentele i scrisoarea sinodal,

întrucât gruparea proarian a izbutit s
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ajung mai devreme la Constantinopol,

delegaia condus de Restitutus a trebuit

s se opreasc din drum la Niceea în

Trac ia, membrii ei fiind constrâni s
iscleasc o nou formul de credin.

Cu acea ocazie, el dicteaz un text în care

se justifica de ce el i delegaia sa au

refuzat s accepte formula niceean de la

Rimini, cât i motivele pentru care au

acceptat comuniunea cu proarienii. în

Africa, atitudinea lui a fost asprii criti-

cat, îns întregul eveniment a fost

curând dat uitrii. Despre Restitutus nu

avem alte informaii. Se tie doar c în

390 scaunul episcopal din Cartagina era

ocupat de Geneclius.

Migne. PL 10, 702; PLS. I, 303-304; G.T.

Stokes. Restitutus (2), în Smith-Wace, IV, p.

543; Simonetti, 314-321; A. di Berardino,

Restitutus, în DECA, II, p. 2165.

Reticius sau Rhoeticius

Reticius sau Rhoeticius, episcop de

Autun în Gal ia, în prima parte a sec. al

IV-lea. Este considerat ca fiind unul din-

tre cei mai vestii episcopi din Galia, în

perioada constantinîan. Nu avem docu-

mente istorice despre viaa i activitatea

lui. Grigorie* de Tours este primul care îi

redacteaz viaa pe baza tradiiei orale a

vremii sale. Reticius a participat, trimis

fiind de ctre împrat, la cele dou
sinoade de la Roma din 313 i 314. care

s-au ocupat de controversa donatist.

Ieronim* menioneaz dou lucrri ale

lui Reticius: un comentariu la Cântarea

Cântrilor, despre care Riifm* nu are

prea multe cuvinte de laud, i un volum

mai mare împotriva lui Novaian*. Nici

una din aceste lucrri nu a supravieuit.

In sec. al Xll-lea, Berenger de Poitiers a

preluat un citat din comentariul acestuia

la Cântarea Cântrilor, în Apologia lui

Abelard, scris împotriva lui Bernard de

Clairvaux (Quasten).

Migne, PL 44. 644 Commentarius in

Canticum Canticorum - fragmentul din Liber

apologeticus pro Âbelardo, de Berenger de

Poitiers; H.W. Phillott. Reticius, art. în

Smith-Wace, IV, p. 544-545; A. von

Hamack, Geschichte der cifichrist/ichen

Literatur, I. 75 1 i urm.; E. Griffe, La Gait/e

chretienne Vcpoque romaine, I, Paris, 1964.

p. 188-190; Quasten, Putrology. II, p. 413-

4 14; V. Saxer, Reticius d'Autim, in DECA, II,

p. 2168-2169; F. Rovvekamp, Reticius von

Autun, în LACL, p. 532, cu bibliografie.

Rhetorios de Egipt

Astrolog din sec. VII, activ la Alexan-

dria. Nu avem informaii despre bio-

grafia lui. De la el a rmas o extraordi-

nar colecie de extrase din lucrrile unor

astrologi greci anteriori lui, ale cror lu-

crri, se pare, c au existat într-o biblio-

tec mai mare. Perioada în care a activat,

este determinat în funcie de un horo-

scop, inclus în lucrarea sa, i care dateaz

din 24 februarie 601. Totodat, se crede

c el a scris înainte de cderea Alexan-

driei sub arabi i distrugerea marii

Biblioteci alexandrine. Numrul mare de

lucrri la care a avut acces, sugereaz

existena unei colecii de cri, lucru faci-

litat de marea Bibliotec din Alexandria.

In plus, colecia lui de extrase a fost

folosit de Teofil de Edessa, despre care

se tie c a trit în sec. VIII. Din aceste

motive se poate spune cu certitudine c
el a activat în sec. VII. Lucrarea sa nu s-a

pstrat în întregime. Au supavieuit trei

extrase din sec. IX. XI i o traducere la-

tin din sec. XIII. Din ceea ce a supra-

vieuit, se poate deduce c el a fost fami-

liar cu scrierile unor mari erudii ai anti-

chitii i astrologi, ca de exemplu:

Balbilus (sec. I), Dorotei de Sidon (anul
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75). Ptolemeu*, Vettius Valens (sec. II),

Antioh de Atena (sec. III). Pavel* de

Alexandria, Iulian de Laodiceea i Euto-

kios. Colecia lui Rhetorios face parte

din compendiul întocmit de Eleulherios

Zebelionos, numit i II ie, în anul 1388,

sub pseudonimul Palchos. Se poate

spune c lucrarea lui Rhetorios este unul

din principalele documente din sec. V i

VI care ne vorbesc despre tradiia horo-

scopului în Bizan.

Catalogus Codicum astrologonmi graeco-

rwn. (Bruxelles. 1898-1953). I. p. 142-164;

5,3 p. 124 i urm., 5.4, p. 123-1 54; 7. p. 192-

226; 8, l,p. 220-248; D. Pingree, Antiochus

and Rhetorim, Classical Philology 72, 1977,

p. 203-223.

Rliodon

Rhodon sau Rhodo. scriitor cretin,

apologet antignostic, din a doua jumtate

a sec. II, despre care avem informaii

doar din Istoria bisericeasca a lui Eu-

sebiu* de Cezareea. A fost originar din

Asia i s-a convertit la cretinism în timpul

ederii la Roma. unde a devenit discipol

al lui Taian*. Aceast informaie ne este

furnizat chiar de Rhodon într-un tratat

împotriva marcioniilor, adresat lui

Callistion. El mai menioneaz în tratatul

su gruprile în care s-au divizat mar-

cioniii dup moartea lui Marcion, i

relateaz disputa oral pe care el însui a

avut-o cu marcionitul Apelles*. Nu se

tie dac el a izbutit s scrie i rspunsul

la lucrarea lui Taian. intitulat: Pro-

hlcmc\ în care el prezenta locurile greu

de îneles i contradictorii din Sf. Scrip-

tur. Cert este c i-a fcut cunoscut

intenia de a o scrie. Rhodon a mai scris

i un tratat la Hexaenicron (TS tr\v

'E^arpepov 'Y7iop.vr|K:a). Ieronim afir-

m c Rhodon a scris tratatul su
împotriva montanitilor. In legtur cu

aceast aseriune, specialitii punt de

prere c este vorba de o scpare din

pârlea lui Ieronim, adevrul fiind de

partea lui Eusebiu de Cezareea.

Migne. PG 5, 1331-1338; Eusebiu, tel bil\

V, 13 i 16; Ieronim, De vir. HI.. 37, 39; E.

Venables. Rhodo (I), în Smith-Wace. IV. p.

545; A. Mamack. Geschichte der allen

christlichen Uteralvr bis Ensehiits. I.

Leipzig. 1893, p. 599; II. hcipzig, 1897, p.

313 i urm.; Bardenhewer, I. p. 392-394;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 99; Cross, Rhodo,

ODCC, p. 1184; V. Zangara, Rhodon, în

DECA. II, p. 2176, cu scurt bibliografie; R.

Hanig, Rhodon, în LACL, p. 532-533, cu

bibliografie sumar.

Roman Melodul

Roman Melodul (490-560) imnograf

grec, f* îndoial cel mai mare scriitor

de condace. De origine sirian, s-a nscut

la Emesa, înainte de anul 490 i a slujit

ca diacon la Biserica învierii din Berit.

Vine la Constantinopol în vremea îm-

pratului Anastasie I (491-518). Aici a

fost hirotonit preot i a slujit în soborul

sacerdotal al Bisericii Nsctoarei de

Dumnezeu din Chir. Darul su poetic

este pus pe seama unei minuni. Se spune

c Maica Domnului i s-a artat în vis,

dându-i darul scrierii de imne. îndat el a

scris condacul de Crciun: Fecioara

astzi. Activitatea sa literar s-a desf-

urat între anii 536-556. Se stinge din

via în jurul anului 560. Meritul desco-

peririi activitii acestui mare imnograf

cretin îi revine marelui bizantinolog K.

K.rumbacher.

Lui Roman Melodul îi sunt atribuite

peste 1000 de imne, dintre care s-au ps-

trat în jur de 80, iar dintre acestea un

numr relativ mic. aproximativ 40, au

fost reeditate de specialiti ca Christ,

Paranikas, Pitra, Krumbacher i alii.
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îndeobte, imnele lui iau forma unor
omilii în versuri, alctuite din 24 sau mai
multe strofe. Temele abordate sunt foarte

variate i se disting prin bogia doctrinar,
profunzimea gândirii i simirii, printr-o

limb elegant, lipsit de exagerri în fi-

guri poetice, ceea ce denot o sensibilitate

i trire deosebite. Momentele importante
din vifia Mântuitorului, ca Naterea, în-

tâmpinarea la Templu sau învierea, au
constituit un izvor de inspiraie cu mari
valene, fiind prezentate cu nespus mies-
trie poetic i, ca atare, sunt considerate

capodopere ale literaturii universale. La
fel, vieile unor personaje biblice sau
sfini: Fecioara Mria, Petru, Iosif, Mfna,
Trifon etc, au constituit i ele surse de
inspiraie, dând imnografului acel imbold
creativ, care îl aaz alturi de cei mai mari
poei ai lumii cretine. Tradiia biseri-

ceasc îl supranumete, datorit darului

su, 'aluta dumnezeiescului Duh\
j greierul dumnezeietilor cântri

1

etc.

CPG III. 7570; W. Christ i M. Paranakis,
Anlhologia graeca carniinhan christ.
Lipsiae, 1871; J. B. ?\ix^ Amtecta sacra, \,

Paris, 1876; ed. crit. P. Maas - C. A.
Trypanis, Cantica (genuine), Oxford. 1963;
Cantica dubia, Berlin 1970; în greac; N. B.
Tomakides în 4 voi.. Atena, 1952-1959
(ediia este considerat mai puin satisfc-
toare); trad. în german: G.H. Bultmann,
Romanus der Metode. Festgesange, Zttrich-

MQnchen-Paderborn-Wien,
1 960; trad.în

englez; M. Carpenter, Kontakia of Ro-
manos, Byzantine Metodist, /, On the Person
of Christ, Columbia, University of Missouri
Press, 1970; Romanos Ie Mei ode, Hynmes, },

Grosdidier de Matons în SCh, 99, tome I,

Introduction et Hymnes, [-VIII, Paris 1964;
tome II, 1965 (SCh 110); tome III, 1965
(SCh 114); tome IV IV, 1967 (SCh 128);
tome V 1981 (SCh 283); H. G. Beck, Kirche
und theologische Literatur im byzantinischen
RetcK MQnchen, 1959; G. Camelii, Romano
ii Metodo. Firenze, 1930; K. Krumbacher,
Geschichte der byzantinischen Literatur,
zweite Auflage, MUnchen, 1897; P. Vinti-

lescu, Despre poezia imnografk din crile
de rimai i cântarea bisericeasca. Bucureti.
1937, p. 71-78; K. Mitsakis. The Language
of Romanos the Metodist, MUnchen, 1967;
Cayre, II, p, 286-288; J. Gosdidier, Romanos
le Metode et Ies origines de la poesie
religieuse Byzance, Paris, 1977; W.L.
Petersen, The Dependence of Romanos (he
Metodist upon the Svriac Eptirem. VigChr
39, 1985, p. 171-187; Bardenhewer, V, 199 i
urm., H. A. Wilson, Romanus (9), art. în

Smith-Wace, IV, p. 552; I. G. Coman, Putro-
logie. 1956, p. 297-298; Cross, Romanos, St .

art. în ODCC, p. 1 196; Altaner-Stuiber, 1980.

p. 532-533, cu bibliografie; S. Zincone,
Romanos le Metode, în DECA, 1 1,

2

1 8 1 -2 1 82,
cu bibliografie; B. Breilmann, Romanus der
Sânger, în LACL, p. 535-536, cu bibliografie.

Romanos de Rhosus

Romanos de Rhosus, episcop de RJiosus,

localitate pe malul lacului Isus, la nord
de Antiohia, în Seleucia Secunda, con-
temporan cu Sever* de Antiohia i
adversar al acestuia. Informaiile pe care
le avem despre el sunt preluate din câte-

va scrieri ale lui Sever. Astfel, într-o

scrisoare ctre Antioh, stare al mn-
stirii Beth Mar Bassos, Sever îi exprim
nemulumirea fa de acesta, deoarece a

aprat ortodoxia lui Romanos. Din
scrisoare reiese c , Ia acea dat, anul

516, Romanos era deja decedat. Tot din

acea Scrisoare dar i din omiliile cate-

drale 1 19 i 124, aflm c Sever a citit o
lucrare a lui Romanos, intitulat: Scara
(Seblatha, Kkx^a^), pe care o respinge cu
virulen. Dup el, Romanos ar fi prezen-
tat-o pe Fecioara Mria la Nunta din
Cana ca simbol al concupiscenei, i c ar
fi vzut în mrturisirea lui Petru o preves-
tire a ereziilor care vor lua natere în

Biseric. Sever a citit Scara în perioada
în care se afla la Constantinopol. în Scri-

soare el mai face referire la un iraial al

lui Romanos împotriva theopaschiilor.
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dând i un citai. Sever ne mai informea/
c Romanos a fost condamnat un sinod
episcopal din Antiohia i i din
Alexandria, i c a fost comparat cu
Nestorie* cu maniheii i cu barbarii.

CPG III, 71 17-7121; R. Duval. în PO 26, p.

375-379; 29, p. 222 i urni.; S.P Brock. Sonw
New Letters o/Severm, TU, 1 15, 1 975. p. 22
$i urm.; E. Honigmann. tviques et eveches
monophysites d'Aste Amerfeure au VR sticle,

CSCO. 127, Subsidia 12, Louvain, 1951, p.

82 i urm; A. de Nicola, Romanos de Ro.ui, m
DECA, II, p. 2182, cu bibliografie; P. Bruns,
Romanus von Rhosus. în LACL, p. 535.

Rufin

Rufin. prieten al lui Prosper* de Aqui-
tania. Dintr-o scrisoare a lui Prosper. Ad
Rufmum de gratia ct libero arhitrio,

aflm c Rufin îi scrisese prietenului su
despre cei care atacaser doctrina lui

Augustin* despre har i îl acuzaser pe
Prosper c a îmbriat aceeai erezie.
Prosper îi rspunde aprând doctrina
augustinian i respingând totodat doc-
trina pelagian. Se pare c acest rspuns
a fost scris în anul 429, întrucât Augustin
era deja în vârst, dup cum se sugereaz
în scrisoare.

CPL 5 16; Epistola ad Rufmum în Miune PI

51. 77-79; PL 45. 1793-1802; J. Gammack.
Rujinus (9), în Smith-Wace, IV. p. 562; A.
Poliastri, Rit/in, în DECA. II. p. 2196.

Rufin

Rufin (345-410), Tyrannius sau Turra-
nius, scriitor bisericesc latin, traductor,
prieten i mai apoi adversar al lui [ero-

nim*. S-a nscut la Concordia în 345.
lâng Aqurleia într-o familie cretin,
înva, pentru început, la Aquileia i mai
apoi la Roma, unde l-a avut coleg pe
leronim. Se întoarce la Aquileia unde

devine monah, iar de aici pleac în Egipt,
unde rmâne o perioad de 4-7 ani. audi-
ind i cursurile lui Didim* cel Orb. Din
Egipt merge în ara Sfânt i se sta-

bilete nu deparle de mnstirea înfi-

inat de Melania cea Btrân, pe Mun-
tele Mslinilor în Ierusalim. în jurul anu-
lui 390, este hirotonit de episcopul loan
al Ierusalimului. Aceasta este perioada în

care Rufin se îndeprteaz din ce în ce
mai mult de vechiul su prieten leronim.
refuzând s învee ebraica împreun cu ef

i alturându-se episcopului loan în con-
troversa origenist. întrucât nu a izbutit

s scrie i s publice nimic, leronim îl

acuz pe Rufin, cu ocazia primei lor di-

sensiuni, c este lene i incapabil de a
produce ceva. în 397. el revine la Roma.
iar dup doi ani se stabilete ia Aquileia,

dedicându-se traducerii i scrisului.

Dup invazia goilor în 407, se retrage la

Roma, iar de acolo în Sicilia. Se stinge
din via la Mesina în 410.

Marea parte a operelor lui Rufin sunt tra-

duceri, care, în cele mai multe cazuri sunt

prelucrri mai degrab decât traduceri,

dup cum s-a întâmplat în cazul lui Ori-
gen. unde a intervenit fcând corecturi

doctrinare, susinând c prerile necon-
forme cu doctrina ortodox din scrierile

lui Origen au fost interpolri târzii.

Munca de traducere efectuat de Rufin
mai este important i pentru c multe
din textele traduse de el s-au pstrat doar
în traducerile fcute de el, originalul

pierzându-se. Dintre traducerile (acute

de el reinem: Origen, De principiis. o
parte din Comentariul la Epistola ctre
Romani i din Cântarea Cântrilor; 17

omilii la Facere; 13 omilii la Ieire; 16

omilii la Levitic; 18 omilii la Numeri; 26
omilii la losua; 9 omilii la Judectori; 9
la Psalmi. Prima carte din Apologia pen-
tru Origen a lui Pamfil, cu anexa De
aduheratione librorum Origenis. Pseu-
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do-Origen (Adamantius*). De rectu in

Deurn fide; Evagrie*, Sentinfe; prelu-

crarea cretin a sentinelor lui Sextus*.

Scrisoarea lui Clement* ctre lacob i

Recognitiones; Eusebiu* de Cezareea,

Istoria bisericeasca', Sf. Vas i le* cel

Mare, dou serii de reguli monahale i
opt discursuri: Sf. Grigorie* de Nazianz,

noua discursuri; Ghelasie* de Cezareea,

Istoria bisericeasc i propria sa istorie a

clugrilor din Egipt sau Vieile Prin-

ilor, scris în greac i tradus în latin.

Dintre scrierile personale, menionm
completarea pe care o face la Istoria

bisericeasc a lui Eusebiu, care cuprinde

evenimentele pân la moartea împratu-

lui Teodosie. în 395. Comentariul la sim-

bolul apostolilor, case reprezint prima

redare în latin a acestui simbol de cre-

din. La acestea adugm apologiile

scrise de el: Apologia ad Anastasiwn

romartae urbis episcopunu în care îi jus-

tific propria credin i motiveaz tra-

ducerea lui Origen, i o a doua apologie,

împotriva fostului su prieten. Apologia

in Hieronymum i un mic tratat în dou

cri; De benedictionibus Patriarcha-

rum, în care explic binecuvântrile date

de Iosif copiilor si. Lucrarea sa Chroni-

corum Hbri duo, cunoscut i sub denu-

mirea de Istoria sacra, este o istorie a

evreilor i cretinilor de la creaie i pân

la consulatul lui Stilicon în anul 400.

Rufm nu a fost un creator de doctrin, ci

mai degrab un transmitor. El a pus la

dispoziia cititorului din Apus unele din-

tre cele mai interesante opere create în

Rsritul cretin, contribuind în acest fel

la circulaia de idei i la o mai bun
cunoatere între cele dou pri ale

Bisericii cretine.

Migne, PL 21; CPL, 195 i urm.; CCL 20,

1961; C. A. Heuitley, De Fide et Symholo.

Oxford, 1864; F. X. Murphy. Rufmits of

Aquileia, 3-15-4 II, Catholic Universily of

America, Studies in Medieval History, N. S.,

VI, 1945; R. Reitzenstein. Historia mona-

chorum [by Rufmus] und Historia Lausiaca

[by Palladius], Forschungen zur Religion

und Literatur des Alten und Neuen Testa-

ments, N. F. VII, 1016; J. E. L. Oulton,

Rufnws's Translation of the Church History

ofEusebius, în JTS, XXX, 1928-1928. p.

150-174: W. H. Fremantle. Rufmus, art. în

Smith-Wace, IV, p. 555-561; G. Bardy, DTC.

XIV, pt. 1, 1939, col. 153-160; Tixeront,

Patrologie, p. 319-323; Bardenhewer, III, p.

549-558; Cayre, I, p. 548-553; LG. Coman.

Patrologie.
'

1956, p. 238-240; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 392-394; Quasten, Patro-

log)\ IV, p. 247-254, cu bibliografie; Cross,

Rufmus, Tyrannius or Turranius, în ODCC,
p.

' 1208- 1208: J. Gribomont, Rufm d'Aquilee,

în DECA, II, p. 2197-2198; M. Skeb, OSB.

Rufm von Aquileia, în LACL, p. 536-637, cu

bibliografie recent.

Rufin Sirianul

Rufin Sirianul, prieten al Fer. leronim*,

probabil cel care a revizuit textul vulgata

al Epistolelor pauline. Epistolelor sobor-

niceti i probabil al Faptelor Apostolilor

i al Apocalipsei. Este numit Sirianul

pentru a fi deosebit de Rufin* de Aqui-

leia i Rufin, presbiterul de la Roma, toi

fiind contemporani. Se pare c el a fost

unul dintre credincioii care s-au alturat

lui leronim la plecarea lui din Roma i

s-au aezat la Betleem. Prietenia lui

Rufm cu leronim s-a concretizat, dup

unii cercettori, în strânsa colaborare la

traducerea Vulgatei, deoarece revizuirea

unor cri noutestamentare îi este atri-

buit, în anul 399, el aduce ia Roma dou

scrisori din partea lui leronim (81 i 84)

i lucrarea lui Origen*, De principiis. In

casa lui Pammachius de la Roma face

cunotin cu o serie de adepi ai lui

Pelagiu*. Dup prerea lui Marius*

Mercator. Rufin Sirianul este adevratul
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inspirator al învturii cunoscute sub
numele de pelagianism. în preajma anu-
lui 411, Rufin redacteaz dou lucrri;

Liber de fide i Libellus de fide. Autorul
lucrrii Liber de fide a cunoscut înde-
aproape scrierile teologice greceti i în

special ale capadocienilor i ideile antro-

pologice ale colii din Antiohia. Libellus

este compus din 12 anateme.

Migne. PL 21. 1123-1154; CPL 199 i urm.;
Migne, PL 48, 451-491; E. Schwartz, Acta
Conciliorum Oecumenicorum, [ 5, Berlin
1924, p. 4-5 (Libellus de fide); M. W. Mîller,

Rufini presbyteri Liber de fide, Washington,
1964; Libellus în Migne, PL, 21. 1 123-1 124;
PL. 48. 239-254; ACO; !, V, 4-5; H. Rondel,
Rufin le Syrien et ie liber de fide, AugL., 22,
1972, p. 531-539; E. TeSe'lIe, Rufinus the
Syrian, Caelestius. Pclagius, Aug. Studies 3,
1972, p. 61-65; W. H. Fremantle, Rufmus (5),
art. în Smith-Wace, IV. p. 561; Quasten.
Patrology. IV, p. 246-247; G. Bonner,
Rnjhuts of Syria and African Pelagianism,
Agustinian Studies, .1, 1970, p. 31-47; J.

Gribomont, Rufin le Syrien, în DECA, II, p.
2198; G. R6wekamp, Rufin der Syrer, în
LACL, p. 537.

Rufus de otep
Rufus de otep, exeget de limb copt Ia

cumpna secolelor VI i VII. Din infor-

maiile pe care Ie posedm, aflm c a
trit ca monah i a tcut un pelerinaj în

ara Sfânt. La reîntoarcere, a fost fcut
episcop de otep (Hypsele, ora în

Egiptul de Sus, la apte km în partea de
sud-est de Lycopolis-Asyut), de ctre
patriarhul Dam ian (578-604). Rufus a
fost figura proeminent a renaterii lite-

rare în Biserica Copt. De la el ne-au
rmas comentarii la Evanghelia dup
Matei i Luca. Aceste comentarii nu au
fost înc editate pentru a putea fi supuse
unei analize doctrinare atente. Exegeza
sa este în parte alegoric, dei acorda
atenie elementelor filologice. Ca ele-

ment cheie în înelegerea concepiei sale

despre Sf. Scriptur, menionm insis-

tena lui asupra armoniei dintre Vechiul
Testament i Noul Testament în icono-
mia mântuirii. în acest context, el pole-

mizeaz cu ereticii marcionii i cu mani-
heii care atacau canonul Sf. Scripturi.

G. Garitte, Rafits âveque de Sotep et ses
commentaires des Evangiles, în Museon, 69,
1956, p. 1 1-33; T. Orlandi, Rufus de Sotep. în

DECA, II, p, 2198-2 199; P. Bruns, Rufus von
Schotep, în LACL, p. 538-539.

Ruricius

Ruricius, episcop de Limoges. Descen-
dent dintr-o familie aristocrat gallic,

dup terminarea studiilor Ruricius se

cstorete. La scurt vreme, cei doi soi
se desparl pentru a îmbria fiecare viaa
monahal. în 485 este ales episcop de
Limoges. De la el ne-a rmas o colecie

epistolar, cuprinzând aproximativ 60 de
scrisori. Multe din acestea au fost scrise

înainte de a fi îmbriat viaa monahal.
Epistolele sale nu au o importan deo-
sebit pentru istoria vremii sau pentru

teologie. Ele rmân doar un exemplu de
tradiie epistolar, care abordeaz în

spe teme morale i ecclesiale. Din epis-

tole mai desprindem relaiile de prietenie

pe care el Ie-a avut cu diverse persona-

liti cretine ale vremii, între care:

Sidoniu* Appolinaris, Faustus* de Riez,

Caesanus* de Arles i alii.

Migne, PL 58, 57-123; CPL, 985; CSEL 21,

35 1-450; R. Demeulenaere, CCL 64, p. 3 13-

394; H. Hagedhal, La Correspondance de
Ruricius, Gateborg, 1952; S.A. Bennett,

Ruricius (1), în Smith-Wace. IV, p. 563; M.
Simonetti, Ruricius de Limoges, în DECA,
II, p- 2199; C Kasper. Ruricius von Limoges,

în LACL, p. 538. cu bibliografie.
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Rusticus

Rusticus, unul din cei apte diaconi de la

Roma, nepot al papii Vigiliu. îl însoete

pe Vigiliu în cltoria sa la Constan-

tinopol unde se dezbtea problema celor

Trei Capitole. Când Vigiliu public Ittdi-

caturri, dezaprobând în mod oficial cele

Trei Capitole, Rusticus adopt o atitu-

dine ostil fa de acest document i îl

acuz pe pap c promoveaz învturi

contrare sinodului de la Calcedon. In

plus, el rspândete documentul papal

fr aprobarea lui Vigiliu i se declar

deschis împotriva lui. Acest lucru îl

supr pe Vigiliu, care îl excomunic în

553 i condiioneaz iertarea de aceast

aspr pedeaps de pocina acestuia. In

consecin, Rusticus este trimis în exil la

Tebaida. Revine la Constantinopol i

rmâne pentru o vreme la mnstirea

achimeniilor. Redacteaz un Sytwdicon,

cuprinzând actele oficiale ale sinoadelor

de Ia Efes (431) i de la Calcedon. tra-

ducându-Ie în latin, fcând uz i de alte

traduceri anterioare. în jurul anului 560.

scrie tratatul Disputatio contra Ace-

phalos, din care aflm c a mai scris o

lucrare, Sermo de defmiiionihus. care s-a

pierdut. Tratatul Disputatia, care ne-a

parvenit într-o stare deplorabil, este un

text deosebit de important, deoarece el

dezvluie profundele sale cunotine teo-

logice legate în special de problema mo-

nofizitismului, în abordarea temei, Rusti-

cius promoveaz o doctrin calcedonian

strict, fr a face concesii fa de ana-

tematismele lui Chirii* i fr s accepte

sintagma Uti&s de Trinitate passus est. în

problema hristologic, dei cunoate

definiia persoanei dat de Boethius*

(individua et ratianalis natura), nu o

folosete, deoarece, spune el, poate fi

folosit cu uurin în sens monofizit, i

face uz de definiia Sf. Vasile* cel Mare

(individuum naturae comwunis), în cele

din urm, pentru a arta de ce natura

uman a lui Hristos nu se constituie într-o

a doua persoan, el face uz de distincia

lui Leoniu* de Bizan între ipostaz i

en ipostaz,

Migne. PL 67, 1167-1254; CPL, 946-947;

ACO II. 3, 1-3; PLS. 4, 545-597; M. Si-

monetti. La disputalio contra Acephalos del

cliacono Rustrco, în Augustinianum 21, 198!.

p. 259-289; A. Grillmeier, Jesus der

Christus, 2,1, Fribourg, 1986, p. 145 i urm.;

F. D, Rusticus <IO) t în Smith-Wace, IV, p.

565; M. Simonetti, Rusticus, în DECA, II, p.

2219-2200; P. Bruns, Ritsticus, Diakon, în

LACL. p. 538.

Rusticus

Rusticus, poet, despre a crui via i
activitate nu posedm informaii. Se tie

doar, din fragmentele pstrate, c este

autor al unor versuri în care face aluzie la

tratatul De Trinitate al Fer. Augustin*. A
fost adeseori confundat cu Rusticus

Helpidius*. autorul poemelor Carmen de

Jesu Christi beneficiis i Tristicha histo-

riarum Testamenti Veteris et Novi (CPL

1506-1507; Migne, PL 62, 543-548). Se

crede c Rusticus este autorul unei scurte

scrieri de mulumire adresate lui Eucher*

de Lyon.

CPL, 1506; Antho/ogia Latina, (ed. Riese), I,

2, p. 264 nr. 785; Epistola Rustici ad Euche-

riurn, în PLS, 11,46-47; carmina; A. Wilmart,

Miscellanea Agostiniana, Roma. 1931, p.

271 i urm.; L. Dattrino, Rusticus, în DECA,

II, p. 2200; R Bruns, Rusticus, Dichter, în

LACL, p. 538.

RUSTICUS (sec. V), contemporan cu

Bucher de Lyon cruia îi scrie o scrisoare

de mulumire pentru c i-a trimis o copie

a celor dou cri ale sale (probabil,

Instructiomtm ad Salonium lihh duo i
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Fanmdae), Este posibil s fie una i
aceeai persoan creia Sidoniu Apolli-

narius îi scrie o scrisoare, sau un oarecare

Rusticus de Bordeaux sau Rusticus de

Narbonne.

Migne, PL 58, 489; Migne, PLS UI, 46-47;

Pitra. Analecta Sacra, 11, Paris, 1884; RJ.K,

Rusticus (7), art. în Smith-Wace. IV. p. 565;

Quasten, Patrology\ IV, p. 526-527; A.

Pollastri. Rustique, în DECA, II, p. 2201; P.

Bruns, Rusticus, Presbyter, în LACL, p. 538.

Rutilius Claudius Namatianus

Rutilius Claudius Namatianus (sec, V),

poet latin, tar îndoial pgân, în pofida

încercrilor lui H. Schenkl de a dovedi c
a fost cretin. In 416 se întoarce în Galia,

dup o vizit la Roma. La revenire, scrie

un poem în care descrie ederea i cl-

toria la Roma, intitulat De Reditu Svo.

Are o atitudine deosebit de critic fa de

micarea monahal de la Roma susinut
de Ieronim*. Poemul su dezvluie o
serie de aspecte deosebit de importante

pentru înelegerea contextului cretin din

acea vreme.

Ed. critici: J.B. Pius, cu studiu amnunit,
Paris, 1904; K.H. Keene. text, i trad. în eng!.

de S.F.Savage-Armstrong. London, 1907;

Rutilius Claudius Namatianus, De reditu sive

iter Gailicum, ed. de E. Doblhofer, 2 voi.,

Heidelberg, 1972-1977 cu trad. în german;
Minor Latin Poets, ed. J.W. Duff. A.W. Duff,

London-Cambridge, Mass., 1978, p. 751-829

cu trad. în englez; I. Lâna, Rutilio Narna-

ziano, Torino, 1961 ; H. Schenkl, Ein spâtro-

mischer Dichter und sein Glaubensbe-

kennlnis, în Rheinisches Museum fUr

Philologie, N.F., LXVI, 191 1, p. 393-416:

Cross, Rutilius Claudius Namatianus, în

ODCC, p. 1214.
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s

Sabas vezi Sava

Sabelianism

Sabelianism, erezie trinitar, denumit

astfel dup numele întemeietorului ei,

Sabeliu* (sec. III). In Apus aceast ere-

zie era cunoscut sub denumirea de patri-

passianism. Din punct de vedere teolo-

gic, este vorba de monarhism sau moda-

lisrn (acest termen a fost conceput de A.

von Harnack), care accentueaz unitatea

Fiinei divine în aa msur încât neag
Fiului subsistena ca persoan, deosebit

de Tatl. Sabelianismul a iscat dou serii

de discuii; una în Apus în secolul al

II-leai alta în Rsrit în secolul al III-lea.

în opinia lui Terul I ian*, fondatorul aces-

tei micri eretice a fost Praxeas*, care a

venit din Asia la Roma în timpul pontifi-

catului lui Victor {189- 198), dând natere

patripassianismului. Ipolit* pune apariia

ei în legtur cu Noetus* de Smyrna, al

crui ucenic, Epigoniu, s-a stabilit la Ro-

ma. Ucenicul lui Epigoniu, Cleomene. s-a

bucurat de favoruri din partea lui Zefirin,

episcopul Romei. Sabeliu, originar pro-

babil din Cyrenaica, a devenit discipol al

lui Cleomene, iar dac informaiile lui

Atanasie* i Epifaniu* de Constantia sau

Salamina sunt adevrate, a fost cel care a

dat temeiul metafizic acestei erezii.

Acelai Ipolit ne informeaz c Sabeliu

s-a bucurat de atenie din partea lui Calist

1, care I-a excomunicat dup ce s-a urcat

pe scaunul episcopal al Romei. Sabeliu s-a

întors în inutul natal, unde i-a propov-

duit învtura, deoarece o erezie trini-

tar a izbucnit la Cyrenaica în jurul anu-

lui 257, când urni episcopi ezitau s vor-

beasc despre Hrislos ca Fiu al lui Dum-

nezeu. Dionisie* de Alexandria, discipol

al lui Origen*. a atacat învturile lui

Sabeliu. întrucât acetia fac apel la Ro-

ma, episcopul Romei, Dionysius (259-

268), scrie împotriva sabelienilor i a

subordinaionitilor, trimiându-i o scri-

soare personal i lui Dionisie de Ale-

xandria, solicitându-i s-i corecteze

anumite expresii teologice care nuanau

un oarecare subordinaionism. Dionisie îi

rspunde episcopului Romei cu o Res-

pingere i o Apologie, tratate citate de

Eusebiu* de Cezareea i Atanasie*, con-

inutul lor fiind acceptat de scaunul ro-

man. Secta propriu-zis a supravieuit

pân la mijlocul sec. V, când botezul

svârit de ei a fost declarat nevalid într-o

epistol a Bisericii din Constantinopol

ctre Martyrius de Antiohia, declaraie

reafirmat în canonul 95 al sinodului

quinisext din 692.

A. von Harnack, History ofDogma, trad. de

N. Buchanan i alii, ed. de A.B. Bruce, 7

voL.London, 1896-1899, voi. 3, p. 1-118; J.

Danielou i H. Marrou. The First Six

Hundred Years, trad. engl. de V. Cronin, voi.

I, New York, 1964 i urm.; G.T. Stokes,

Sabelliamsm, on Smith-Wace, IV, p. 567-

569; P. Lebeau, Sabellianism, on CE, 12, p.

783; Cross. Sabellianism, on ODCC p.

121 8; M. SimonettL Sabellio e ii saheltianis-

mot SSR. 4, 1980, p. 7-28; idem. Sabellius-

Sabeltiem. on DECA, II, p. 2205-2206.

Sabeliu sau Sabelie

Sabeliu, eretic, susintor al ereziei care

îi poart numele. De origine din Cyre-
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naica. Sabeliu a activat la sfâritul sec. II

i în prima jumtate a sec. III, cel puin
acestea sunt informaiile sugerate de

ctre fpolit*în Philosophoumena. Despre

viaa sa avem date foarte puine. Scrii-

torii din sec. IV sunt de acord cu privire

la originea lui african. Timotei de

Constantinopol afirm c au existat dou
erezii de acest gen: una în Pentapolis i
alta în Lybia. Cel dintâi care îl plaseaz

în Africa este Sf. Vasile* cel Mare, care

se bazeaz pe faptul c învturile sale

au fost primite bine în Pentapolis pe la

mijlocul sec. III. Sabeliu era în plin

activitate la Roma, în timpul episcopatu-

lui lui Zeflrin (198-217), unde se dezb-
teau dou mari probleme Monarhia di-

vin i disciplina bisericeasc. Gruparea

monarhic, de orientare eretic, susinea

totodat o disciplin liberal. Montanitii

de orientare ortodox susineau o disci-

plin strict i rigid. Ipolit susine c la

sosirea Iui la Roma, Sabeliu nu era decis

în ceea ce privete perspectiva doctrinei

sale. iar Calist l-ar fi pervertit la mo-
narhism. Ipolit a intrat apoi în disput

atât cu Sabeliu, cât i cu Noetus i adepii

si. Dei a izbutit sâ-l conving pe Sabe-

liu i s-l întoarc la ortodoxie, Calist l-ar

fi indus în eroare din nou. Dup ce ajun-

ge episcop de Roma, Calist îl excomu-

nic pe Sabeliu, dup informaia lui

Ipolit, dorind ca, prin acest gest, s câ-
tige credibilitate în ochii ortodocilor

împotriva lui Ipolit.

Din punct de vedere doctrinar, Sabeliu i
discipolii si extind doctrina patripas-

sian incluzând i clemente pnevmato-

logice. Exist doar un singur Dumnezeu
care se manifest ca Tat, în Vechiul

Testament, ca Fiu în întrupare i ca Duh
Sfânt în timpul pogorârii asupra aposto-

lilor la Rusalii. împotriva lui Origen*,

care afirma existena celor trei ipostase

distincte în Treime, Sabeliu i ucenicii

si susineau c Tatl, Fiul i Duhul Sfânt

nu constituie decât un singur ipostas i
un prosopon. Cazurile extrem de rare în

care sabelienii afirmau trei prosopa în

Treime se refer doar la monarhienii mo-
derai. In realitate, formele de monar-

hism prezentate de teologii Logosului, în

decursul sec. IV, erau legate întotdeauna

de sabelianîsm. Marcel* de Ancyra, mo-
narhist radical, a fost considerat sabelian.

Se pare c el a scris o serie de lucrri,

dac avem în vedere cele câteva frag-

mente din Atanasie* din al 4-lea tratat,

împotriva arianismului.

G. T Stokes, Sabellius, în Smith-Wace, IV. p.

569; M. Simonetti. Sabellio e ii sabeliianis-

mo, în SSR, 4, 1980, p. 7-28. Vezi i biblio-

grafia de la SABELIANÎSM.

Sabinus

Sabinus, episcop de Placentîa (Plai-

sance), participant ta sinoadeJe de la

Aquileia (381), Roma (390) i Milano,

(392). Prieten apropiat al lui Ambrozie*

care i-a adresat ase scrisori. în una din-

tre aceste scrisori; Ambrozie îi cere opi-

nia critic fa{ de operele sale, semn al

înaltei aprecieri fa de el. Nu suntem

îns în posesia scrisorilor pe care Sabi-

nus i Ie-a adresat lui Ambrozie.

Migne.PL 16,916, 1124, 1142, 1 178; Mansi,

III, 599, 664; G.F. Rossi, S. Savino vescovo

iii Pacienza* Roma, 1955; F. Danieli, Sabinus

(6), în Smith-Wace, IV, p. 575; A. Di

Berardino, Sabin de Plaisance, în DECA, II,

p. 2206.

Sabinus

Sabinus, episcop de Heracleea în Tracia.

A compus o colecie de acte sinodale,

inclusiv ale sinodului de la Niceea.

Aceast colecie a fost folosit foarte

751



mull de ctre Socrate* în Istoria bise-

riceasc i de Sozomen*. Socrate sub-

liniaz atitudinea partizan a lui Sabinus,

acesta fiind membru al sectei lui

Macedoniu*.

Socrate, fst. his., I. 8, II, 15; Sozomen, Ist.

bis (GCS NF 4); G.W. Danieli. Sabinus (10),

în Smith-Wace, IV. p. 575; W.D. Hauschild.

Die antimzânische Synocialakicnsiwimhmg

des Sabitws von Heraklea* în VChr, 24,

1970, p. 105-126; M. Simonetti, Sabinus

d'Heradee, în DECA, p. 2207; J. Ulrich,

Sahimts, în LACL, p. 539, cu bibliografie.

Sabhr-isho

Sabhr-isho, episcop de Nisibe* activ în

prima jumtate a sec. VIII. Este autor de

imne religioase incluse în ritualul de

cstorie al Bisericii nestoriene.

Vat. syr., 89; Urbina, p. 152.

Sabhr-isho Rustam

Sabhr-isho Rustam, monah i scriitor

siriac. S-a nscut în satul Harem sau

Hcrem, din inutul Hedhaiyabh (Abia-

dene). Atras de viaa monahal, se retra-

ge la marea lavr de pe muntele Izla, în

vremea stareului Narsai, succesorul lui

Babhai*. La solicitarea monahilor din

mnstire, el scrie un tratat despre srb-
torirea Vinerii de Aur i un altul pe teme

controversate împotriva ereziilor i asu-

pra unor subiecte teologice. împreun cu

Narsai, pleac din aceast mnstire i se

stabilete, pentru o scurt vreme, la Beth

Abhe. Este invitat apoi de clugrii de la

mnstirea Beth Quqa, unde este numit

stare. In aceast perioad, el scrie opt

discursuri despre opera de rscumprare

a Domnului, despre încretinarea unor

ri de ctre Apostoli i despre continen

i viaa monahal. Mar Quardagh. sin-

odul catolicosului Isho-yabh* III, îi cere

s scrie vieile lui Isho-Zekha de la

mnstirea Gassa, fsho-yabh III.

Avraam, stareul mnstirii Beth Abhe,

Qam-isho, stare la Beth Abhe, Avraam*

de Neplitar, a rabbanului lyobh (Iov) Per-

sanul i a btrânului Sabhr-isho, înte-

meietorul mnstirii Beth Quqa. La aces-

tea se adaug vieile frailor Avraam i
Iosif. Din scrierile sale, mai ales cele

ascetice, s-au pstrat doar fragmente.

Assemani, BO, III, I. 454-455; BO, III. 1. p

468; BO. II. 418, col. 2; BO. 1IL 1,228. col.

l;Wright,p. 125-126; ChaboUp. 102; Duval.

p. 213.

Sahag cel Mare

Sahag cel Mare (Sahak, Isaac Partev sau

Partul), catholicosul Bisericii Armeniei

Mari între anii 387-438. S-a nscut în

jurul anului 350, tatl su fiind Narses

cel Mare (m. 373). Potrivit informaiei

dat de Moise*de Khorene, el a fost

ultimul descendent al dinastiei fonda-

toare a Bisericii Armeniei, descendent

din Sf. Grigorie Lumintorul. A fost edu-

cat în cultura elenist a vremii la Ceza-

reea Capadociei i la Constantinopol. S-a

cstorit i a avut o fiic, pe nume Sa-

haganush. Dup moartea soiei sale, îm-

brieaz viaa monahal, deven ind

catholicos. în aceast calitate, el d un

imbold puternic dezvoltrii vieii mona-

hale. Tradiia armean susine c el i-a

transformat palatul în mnstire i c
obinuia s se retrag periodic în pustie

pentru post i rugciune. Totodat, a re-

organizat atât viaa bisericeasc, cât mai

ales disciplina clerului. Drept colabora-

tor apropiat îl alege pe Mesrop* Mashotz

(391 ), pe care îl ridic la treapta de epis-

cop. Colaborarea sa cu Mesrop a fost

deosebit de fructuoas. Acum se va in-

venta alfabetul armean, se traduc în
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armean Sf. Scriptur- i multe comen-

tarii i tratate teologice, punându-se

bazele unei culturi religioase armene. Tot

el izbutete s primeasc drepturi mitro-

politane de la Constantinopol pentru
1

Biserica Armeniei. Ca atare, la sinodul

local din 435, care se pare c s-a inut la

Ashtishat, Sahag a condamnat ca eretice

învturile lui Teodor* de Mopsuestia i
ale lui Diodor* din Tars, prin aceasta

punându-se capt jurisdiciei Cezareei

din Capadocia asupra Armeniei. In pofi-

da simpatiilor pe care le avea fa de

bizantini, datorit educaiei sale, Sahag
izbutete s menin relaii bune cu per-

ii, Armenia fiind împrit la acea

vreme între imperiul persan i cel bizan-

tin. Dup alegerea în funcia de catholi-

cos, el întreprinde o cltorie la Ctesifon,

reuind s-l conving pe regele persan

Yezdegerd s opreasc persecuiile îm-

potriva cretinilor. în jurul anului 425,

este depus de ctre peri i silit s pr-
seasc scaunul patriarhal pentru raiuni

politice. Mai târziu, datorit sprijinului

de care se bucura în rânduJ poporului, i s-a

permis s revin în scaun.

Contribuia literar a lui Sahag a fost

deosebit de important. EI a jucat un rol

important în alctuirea alfabetului armean,

împreun cu Mesrop, angajându-se

personal în activitatea de redare a unor

texte scripturistice (Pentateuhul, Isaia,

Crile Sapieniale) i de comentarii bi-

blice (probabil comentarii omiletice), în

armean. Din pcate, opera sa literar s-a

pierdut. S-a pstrat corespondena sa. De
importan deosebit, este scrisoarea sa

ctre patriarhul Produs* al Constantino-

polului, care i-a rspuns prin vestitul

Tomos ad armenos. Tradiia îi mai atri-

buie o liturghie armean i multe imne i
cântri bisericeti, precum i o serie de

canoane.

Corespondena în: Moses of Chorene,

History of Armenia Major, III, 57 i J,

Izmivcantz (ed.), Book of Leiters, Tiflis,

1901 în armean; R. Grousset, Hisioire de

l'Armirie, Pa.1s> 1947, p. 171; J. de Morgan,

Histoire du ptopte armmien, Paris, 191 9, p.

175, 312; L. Davidson, Isaac (7) /. ST.

(Sahag the Grear, Partev. the Parthian), în

Smith-Wace, III, p. 290; Bardenhewer, V, p.

195-197; Altaner-Stuiber, 1980, p. 350; N.M.
Setian, haac :he Great, NCE, VII, p. 662;

Cross, Isaac the Great, St.. în ODCC, p. 715;

S.J. Yoicu, Sdtak le Grand, în DECA, II, p.

2218; P. Bruns, Sahak der Grofle, în LACL,
p. 539.

Sahdona sau Sahadunas

Sahdona (Sahadunas, în traducere Mar-
tir), episcop nestorian de Mahoze (Ma-
huza) i scriitor siriac. S-a nscut Ja Hal-

mon în Beth Nuhadra i a studiat la

coala teologic din Nisibe. In jurul ani-

lor 615/20 îmbrac haina monahal, iar

în perioada 635-640 este ales i hirotonit

episcop de Mahoze, în Beth Garmai. în

timpul unei scurte ederi la Apamea, în

cadrul discuiilor pe care Ie-a avut cu

monahii de aici, el prsete doctrina

nestorian. Datorit învturilor sale

privind Persoana lui Hristos, în care pro-

mova doctrina calcedonian, a fost alun-

gat din scaun i din Biserica nestorian,

fiind obligat s se refugieze în Siria, sta-

bil indu-se la Edessa. Este numit episcop

de Edessa de ctre împratul Heraclie.

Nu rmâne mult vreme în scaun, deoa-

rece se retrage în muni ca sihastru, unde

a i decedat. Este posibil ca în perioada

ederii sale la Edessa s fi terminat lu-

crarea sa Despre desvârire, editat sub

titlul: Cartea desvâririi faptelor., i
considerat una din capodoperele litera-

turii siriace ascetice. Cartea este împr-
it în dou pri. Din prima parte au

supravieuit ase capitole, care vorbesc
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despre viaa monahal, ruperea de lume.

viaa în comun, viaa solitar i lupta cu

patimile. Capitolele celei de a doua pri
trateaz despre credin, speran, iubirea

desvârit fa de Dumnezeu i fa de

aproapele, srcie i druire, feciorie,

post, mortificarea patimilor, despre sluj-

bele divine, rugciune, liturghie, lucrarea

harului dup împrtire etc. Sunt teme

care privesc întregul spectru al strdaniei

cretinului în vederea dobândirii des-

vâririi. Sahdona a mai scris i o omilie

funebr pentru magistrul su lacob de

Beth Abe, precum i vieile unor monahi

i ascei.

P. Bedjan, S. Martyrii, qui et Sahdona, quae

supersum omnia. Paris, 1902; A. Halleux,

Oeuvres spirituelles, livre de la perfection. în

CSCO, Scnpt. qk, 86, Louvain, 1960 cu

trad. în francez în ibidcm 87, Louvain.

1960; H. Goussen, Martyrios-Sahdona's

Leben und Werke, Leipzig, 1897; A. de

Halleux, La Christologie de Martyrios

Sahdona dans l'evolution du nestoriam'sme,

OCP 23, 1957, p. 5-32; idem, Maryrios-

Sahdona. La vie mouvemenlee d'un <herâ-

tk/ue> de l'Eglise nestorienne, în OCP 24,

1958, p. 93-128; L. Wehte, Textes bib/iques

dans Ies ecrits de Martyrios-Sahdona, Mello

5, 1969, p. 61-112; Baumstark, p. 221-222:

Wright, p. 123; Chabot, p. 98-99; Urbina. p.

146, cu bibliografie; DSp 10, col. 737-742; A.

Di Berardino, Martyrius (Sahdona), în DECA,

II, p. 1584; P. Bruns, Martyrius (Sahdona), în

LACL, p. 429-430, cu bibliografie.

Salonius de Geneva

Salonius de Geneva, episcop de Geneva,

unul din cei doi fii ai lui Eucheriu*, epis-

cop de Lyon. A fost educat la Lerins sub

îndrumarea lui Salvianus*. Ajunge epis-

cop de Geneva în jurul anului 439 i apoi

de Vienne în 450. A participat la sinoa-

dele de la Orange în 44 1 i Vaison, în 442

i la cel din Arles din 450. A decedat la

scurt vreme dup anul 450 (Quasten).

Salvianus i-a dedicat dou din lucrrile

sale: De ovahtia i De Providentia. A
fost preocupat de probleme de exegez

biblic, cel puin aa ne este sugerat din

faptul c tat! su îi trimite cele dou
cri Instructiones. Ghenadie* nu men-

ioneaz nimic despre activitatea lui lite-

rar, dei i-a fost atribuit lucrarea Ex-

positio mystica in parabolas Salomanis

el Ecctessiasten, cunoscut i sub denu-

mirea de In parabolas Salotaom dialogi

II i In parabolas Ecclesiasten Salo-

manis Dialogi. Cercetrile ulterioare in-

dic un autor mai târziu, întrucât lucrarea

se bazeaz pe Grigorie* cel Mare i Be-

da* Venerabilul. Aceeai situaie se reg-

sete i în cazul lucrrii Expositio mysti-

ca în Evanghelia dup Matei i dup
loan. Analiza tradiiei manuscriselor,

stilul i genul literar indic un autor care

a trit în Germania între anii 800-1000

(Quasten). De la Salonius a rmas totui

o scrisoare, pe care a redactat-o împre-

un cu fratele su i cu episcopul de

Grenoble, Ceretius > ctre papa Leon* cel

Mare, intitulat; Epistula dogmatica,

confirmând primirea din partea acestuia

a unui exemplar din Totnns ad Flavianum.

Migne, PL 54, 887-890; Idem, PL 53, 967-

1012; C. Curi, Salonii ep. Genaw Comment.

in Parabolas Salomonis et in Ecclesiasten,

Catania, 1964; De Evangelio Johannis. De

Evangelio Matthei, C. Curi, Salonii ep. Ge-

nav.. Torino, 1968. G. T. S, Salonius (I), art.

Fn Smith-Wace, IV, p. 579; Tixeront, Patro-

logie, p. 364; Quasten, Patrotogy, IV, p. 527-

528, cu scurte indicaii bibliografice; C.

Curi, Salonius de Geneve, în DECA, fi, p.

2221-2223, cu bibliografie; C. Kasper, Salo-

nius, în LACL, p. 542-543, cu bibliografie.

Salvian de Marsilia

Salvian de Marsilia (c. 400-C.480), scri-

itor bisericesc latin i preot Ia Marsilia.
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Singurele informaii despre viaa i acti-

vitatea lui ne vin din partea lui Ghena-
die*. S-a nscut în jurul anului 400,

probabil la Trier sau Cologne, fiind mar-

t
tor al grozviilor pricinuite de invaziile

barbare. Nu se cunoate data când s-a

botezat. In orice caz, la cstorie era deja

cretin. S-a cstorit cu Palladia, care

înc nu se încretinase. Se stabilete cu
familia în Galia sudic. Dup naterea
fiicei sale, Auspiciola, Salvianus, de co-

mun acord cu soia sa, îmbrieaz viaa
monahal, ceea ce produce mare sup-
rare socrului su, Hypatius, care nu îne-
legea atracia spre ascez a atâtor per-

soane, Acesta rupe orice legturi cu
familia lui Salvian i nu se tie dac s-au

împcat vreodat. Salvian se retrage la

Lerins, unde se afla Honorat* i Vin-

ceniu*. împreun cu acetia vor partici-

pa la educarea fiilor lui Eucherius*. în

439 pleac de la Lerins la Marsilia i se

stabilete la mnstirea Sf. Cassian*. A
fost preoit în jurul anului 429. Datorit
culturii i activitii sale educative i li-

terare, Salvianus a fost numit 'magister

episcoporunv.

Motenirea literar lsat de Salvianus

este bogat. Ghenadie reine câteva din-

tre cele mai importante lucrri, dându-le

titlurile cu aproximaie: De virginihuis

bono ad Marcelfwn pre&byferum libri

tres; Adversus avaritiam libri quattuor;

Expositio extremae partis libri Eccle-

siastes ad Claudium ep. Vtennensem; De
principia Genesis usque ad comlkionem
hornnis; omilii i libelli sacramentorutn.

Au supravieuit doar: Adversus avari/i-

an? sau Ad ecchsiam\ De gubernâiione
Dei% numit de Ghenadie De presenfi

iudicio, dedicat Iui Salonius*, episcop

de Geneva, i nou scrisori.

Salvianus a fost un observator fin i cri-

tic al situaiei din lumea apusean în vre-

mea sa. De gubematione este un tratat

elaborat sub forma unui dialog polemic
i apologetic purtat cu una sau mai multe
persoane, mai exact, cu acei cretini ale

cror îndoieli cu privire la providena
divin le combate, pentru a le demonstra
i a-i convinge c providena este neîn-

trerupt prezent în lume, c vede faptele

oamenilor i le judec, sancionând u-Ie,

în marea-i buntate, mai blând decât ar

merita. El pune în cumpn corupia i
decadena prezente în sânul societii

cretine romane, cu trsturile specifice

ale barbarilor pgâni: 'Neamul saxonilor

este slbatic, al francilor nesincer, al ge-

pizilor fr omenie, al hunilor fr rui-
ne. Dar, spune el mai departe, au oare

aceeai vinovie viciile lor cum au ale

noastre, este atât de condamnabil neru-

inarea hunilor, cât este a noastr, atât de
demn de osând viclenia francilor, cât a

noastr, atât de vinovat beia unui ala-

man. cât a unui cretin? Dac îneal un
hun sau un gepid, ce este de mirare

aceasta, de vreme ce nu cunoate în

adâncime vina înelciunii? Dac francul

jur strâmb, ce lucru mare face el, care

socotete c jurmântul strâmb e o vorb
i nu pcat? Ce este de mirare c barbarii

cred aa, dac nu cunosc legea i pe
Dumnezeu, de vreme ce aproape o mai
mare parte cu nume roman pctuiete
contient?' Contrastând viciile societii
romane cu virtuile barbarilor, i consi-

derând invaziile barbarilor ca mrturie a

judecii lui Dumnezeu, el îi cheam pe
cretini la o via de curie i credin în

Providena divin. în lupta pentru exis-

ten, înving statele întemeiate pe drep-

tate social i pe respectarea principiilor

morale i sunt învinse cele în care do-

min asuprirea, exploatarea i corupia.

In pofida unor tendine de generalizare i
chiar de exagerare uneori, opera lui Sal-

vianus cuprinde îndrumri valabile zile-

lor noastre.
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tural cu etapa a doua a urcuului duhov-
nicesc i teologia cu etapa a treia (Filo-

ca/ia. p. I). Talasie introduce în structura

ascetic un nou termen isihia ( rjcrvxia) -

linite.

Este posibil ca Talasie s fi fost aceeai
persoan cu Talasie Libianul, menionat
ca egumen al mnstirii armenilor din

Roma i care înainteaz în 649 sinodului

de la Lateran, împreun cu al(i egumeni
i monahi din Rsrit, prezeni la Roma
pentru sinod, un memoriu, cerând tradu-

cerea actelor sinodului în greac.

Migne. PG 91, 1427-1470; CPG III, 7848; D.
Stniloae, Cuviosul i de Dumnezeu purt-
torul Printele nostru Talasie Libianul i
Africanul. Despre dragoste, înfrânare i
petrecerea cea dup minte câtre Pavei pre-
biterul, în Filocalia, voi. I, Tipografia Arhi-

dtecezan. Sibiu. 1948, p. 1-36; Epistolele

maxirniene ctre Talasie: Migne, PG 9], 445,

616, 633-637; G.T. Slokes, Thalassius (5), în

Smith-Wace, IV. p. 882; M. Villier. K.
Rahner, Aszese und Mystik in der Vterzeil,

Freiburg, 1939, p. 244 i urm.; M. Th.
Disdier. Le temoignage spirituel de
Thalassius le Libyen, în EtByz., 2, 1944, p.

79-118; M. van Parys, Un maitre spirituel

nuhlre: Thalassius, Irtnikon, 52, 1979, p.

214-240; G. Ladocsi, Thalassius, în DECA,
II. p. 2398; B.R. Suchla, Thalassius, în

LACL, p. 589, cu bibliografie.

Talasie de Anger

Talasie de Anger, episcop de Anger, la

mijlocul sec. IV. Cu ocazia hirotoniei

sale în treapta de episcop, s-a inut un
sinod în Anger (Andegavum), la care a

participat i el. în legtur cu Talasie,

episcop de Anger, se pstreaz o scri-

soare de rspuns din partea lui Lupus de
Troyes, în care acesta îi rspunde la câte-

va probleme pe care el Ie-a ridicat cu
privire la modul de oficiere a privegherii

în noaptea de Crciun, de Botez i de

Pati, asupra cstoriei sacerdoilor infe-

riori.

Mansi, 7, 941; Migne, PG 58, 66; CPL 988
L. Duchesne, Fastes episcopaux de Vanei-

enne Gaute, II, Paris, 1912, p. 246-250; P.-M
Duval, La Gau/e jusqu'au milieu du V* sie-

ele. Paris, 1971, p. 808; F. Cocchini, Tha-
lassius d'Angers, în DECA, II, p. 2398.

Tarasie

Tarasie, (m. 802), patriarh de Constan-
tinopol din 784. S-a nscut la Constan-
tinopol, unde i-a însuit o cultur vast.
A îndeplinit funcia de secretar al îm-
prtesei Irina în perioada ei de regen.
Dei laic, la insistenele împrtesei Iri-

na, Tarasie este ales patriarh de Con-
stantinopol. Dup întronizarea sa, Tara-

sie încearc s restabileasc relaii bune
cu Biserica apusean. în acest sens, el

trimite o scrisoare sinodal Papii Adrian
I, anunându-l de alegerea sa în funcia
de patriarh, anexând totodat o mrtu-
risire de credin ortodox, în care sub-

liniaz în mod special atitudinea sa

favorabil cultului icoanelor. împreun
cu împrteasa Irina. pornete pregtirile

pentru convocarea celui de al Vll-Jea

sinod ecumenic care s condamne icono-

clasmul. Dei nemulumit de alegerea

unui laic în funcia de patriarh, papa re-

cunoate alegerea i numirea i consimte
participarea la sinod, trimiându-i repre-

zentani. Cu toate c nu a decurs fr dis-

pute i tensiuni, sinodul hotrte în fa-

voarea restabilirii cultului icoanelor,

întrucât Tarasie s-a artat indulgent cu
episcopii iconoclati, a fost aspru criticat

de Teodor* Studitul. Dup ce împratul
Constantin VI se cstorete a doua oar,
el este din nou criticat, pentruc a accep-

tat aceast cstorie. Drept rspuns, el îl

depune din treapt pe preotul care a ofi-

ciat cstoria. Dup ce Irina a fost înltu-
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Migne, PL 53, 25-238; CPU 485-498; F.

Pauly, CSEL, 8, 1883 (ed. critic); C. Halm,

Auctores Ântiqaissimi, I, pt. I-a, 1887;

Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu,

trad. în românete, note i comentarii de

David Popescu, în PSB, 72, EIBMBOR,
1992. p. 173-330; M. Pellegrino, Salvrano di

Marsîglia, Roma, 1940 (cu bibliografie); J.

Vecchi, Studi Salviani, Bologna, 1951; I.

Spiel, Die Wirtschaftethischen Lehren der

Kirchenvter, Viena, 1907; O. Schilling,

Reichtum und Eigentum in der

altchristlichen Literatur, Freiburg, 1908; G.

W. Olsen, Reform after the Pa/tem of the

Primitive Church in the Thoitght of Salvian

of Marseilte, CHR, 68, 1982, 1-12; J.

Badewein, Geschichtstheologie und Sozial-

Kritik im Werk Salvians von Marseille,

Gattingen, 1981; G. T. Stokes, Salvianus (3),

art. în Smith-Wace, IV, p. 580; Cross,

Salvianus, art. în ODCC, p. 1231; Tixeront,

Pa/rologie, p. 445-446; Cayri, II, 154-156;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 456-457; Quasten,

Pairohgy, IV, p, 528-537, cu bibliografie; M.
Pellegrino, Salvien de MarseiUe* în DECA,
II, p. 2223-2224, cu bibliografie; N. Brox,

Salvianus von Marseille^ în LACL, p. 543-

544, cu bibliografie.

Salvîus

Salvius, episcop de Martigny (Octo-

durus), pe la mijlocul sec. V. Se crede c
este destinatarul scrisorii lui Eucher* de

Lyon, care i-a trimis Ptimirile Sf.

Acauman, ale Sf Mauriciu i ale însoi-

torilor si (Passio Acaunensium mar-

tyrum, S. Mauricii et sociorum ejus). In

schimb. Salvius îi dedic acestuia

lucrarea sa Laterculus, sugerând totodat

c a scris i alte lucrri. Laterculus este

un fel de calendar bisericesc i profan, în

a crui prefa autorul afirm cu nu este

vorba de o lucrare original, ci inspirat

din alte lucrri similare i c a fost

început în anul 448. Totodat, el fg-
duiete s dea diferite detalii, cum ar fi

numele lunilor anului date de diferite

popoare, ale prinilor i tiranilor care au

domnit în provinciile imperiului roman,

numele patrupedelor cunoscute, ale ps-
rilor etc. Din nefericire, autorul nu i-a

îndeplinit promisiunea, lucrarea necon-

inând aceste date. O scrisoare adresat

unui anume Salvius se afl între scrierile

neautentice ale lui Supliciu* Sever.

CPL 479 i 491; Migne, PL 50, 827-828;

CSEL, 31, 173; MG H script. rer. merov., [II,

39-41; PL 20, 243-244, CSEL 1, 254-256; PL

1 3, 67 1 i urm.; S.A. Bcnnett, Salvius (4), în

Smith.Wace, IV, p. 581-582; A. Pollastri.

Salvius, în DECA, II, p. 2225.

Samuel

Samuel, preot în Edessa, unul din princi-

palii acuzatori ai episcopului Ibas* de

Edessa, la sinoadele de la Antiohia (448),

Tyr i Beroe (449), întrucât acesta i-a

interzis s mai predice, pe motiv c nu

propovduiete o doctrin sntoas.
Ghenadie* ne informeaz c Samuel a

scris multe lucrri în limba siriac i c
ele au fost îndreptate împotriva duma-
nilor Bisericii, în special a nestorienilor,

eutihienilor i a altor eretici ai vremii.

Totodat, el afirm c la data la care el

însui scria (anul 493), Samuel era înc

în via i se afla la Constantinopol.

Ghenadie, De vir ///..cap. 82; Assemani, PO,

I, 259; Hefele, III, 178; E. Venables, Samuel

(6), în Smith-Wace, IV, p. 584.

Saturnin sau Satornil

Saturn in sau Satornil, gnostic sirian, con-

temporan al lui Basilide*, discipol al lui

Menandru*, Ia rândul lui discipol al Iui

Simon* Magul. i-a desfurat activi-

tatea în Siria. Primele i singurele infor-

maii referitoare la el sunt furnizate de
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Sf. Irineu*, de la care au fost preluate de
toi cei care au scris despre el (Ipolit*,

Tertuilian*, Epifaniu*, Philastru*). Ori-

ginea a tot ceea ce exist trebuie cutat
la Jatl cel necunoscut care a creat o

serie de îngeri, iar acetia Ia rândul Jor l-au

creat pe om. Din nefericire, omul creat

de acetia era total neputincios i nu

putea s stea drept. De aceea. Puterea

Superioar trimite de sus o scânteie de
via care îl însufleete i îi d puterea

de a sta în picioare. La moarte, aceast
scânteie se va reîntoarce la locul de ori-

gine. Dumnezeul Vechiului Testament

este unul din cei apte îngeri, care s-a

rsculat împotriva Tatlui necunoscut.

Acesta hotrte venirea lui Hristos cu

scopul de a-L distruge pe Dumnezeul
evreilor i s-i mântuiasc pe toi cei care

au în ei scânteia divin. Aceast doctrin

fantezist are legturi strânse cu cosmo-
logia ofit. In moral, Saturninus respin-

gea cstoria i mâncarea de carne.

Irineu, Adv. haer. y I, 24; Ipolit, Ref, VII, 28;

Tertuilian, De anima, 23; Philastru, Liber de

haer., 31; Epifanie, Pan., 23; G. Salmon,

Saturninus (1), în Smith-Wace, IV, p. 587-

588; H. Schlier, Das Denken der fruh-

christlichen Gnosis f/renus, Adv, haer., !,

23, 24), în Neutestamentliche Studieri PUr

Rudolf Bultmann. Berlin, 1954, p. 67-82;

Cross, Saturninus, în ODCC, p. 1238; A.

Monaci Castagno, Satornil ou Satumin, în

DECA, II, p. 2247.

Sava, Sf.

Sava, Sf. (sec. V), monah, originar din

Mutalaska în Capadocia. A îmbriat
viaa monahal la o mnstire din inutul

de origine, in 457 se îndreapt spre

Ierusalim i se stabilete la mnstirea
Passarion. Aici îl întâlnete pe Sf. Euti-

mie, care îl îndrum spre Teoctist,

vieuitor în Wadi Mukelik. Rmâne aici

timp de 1 7 ani. In 478 întemeiaz Marea
Ic/vra, în regiunea dintre Ierusalim i
Marea Moart, la Wadi al-Nar, care înc
mai exist. A fost hirotonit împotriva

voinei sale de Satlustius, patriarhul Ieru-

salimului în 490, iar în 492 este numit
exarh peste toi sihastrii din Palestina. A
fost un puternic aprtor al ortodoxiei

împotriva origenismului i monofizitis-

mului. Sub numele su circul un Tipic,

este vorba de Tipicul Sf Sava, dei în

forma actual, el dateaz din sec. XII-

XIII. Prin viaa i rânduielile sale a influ-

enat profund viaa monahal de mai

târziu.

J.B. Cotei ier, EccJesiae Graecae Moriu-

menta, III, Paris. 1686, p. 220-376 (Viaa, de

Chirii Scythopolis); E. Schwartz (ed.),

Kyrillos von Skythopolis, TU, 49, 2, 1939; E.

Hoade, Guide to the Holy Land, Jerusalem,

1962; J. Festugiâre, CyriJIe de Scythopolis:

Vie de S. Sabas (Les moines d'Orient III. Les

moines de Palestine 2), Paris, 1962 (este

vorba de traducerea în francez a ediiei cri-

tice a lui E. Schwartz); H. Leclercq, OSB, în

DACL,XV, pt. 1, 1950, col. 189-211. cu bib-

liografie; Cross, Sabas, S/., în ODCC, p.

1216; E. Hozd^Sabas, SS, în CE, 12, p. 775-

776; J.-M. Sauget, Sabbas, în DECA, II, p.

2203-2204.

Scolasticisrn

In sens tradiional, scolasticismul desem-
neaz tradiia educativ din evul mediu.

In prezent, prin scolasticisrn înelegem o
metod de speculaie teologic i filo-

sofic, care intete s realizeze o îne-
legere mai adecvat a adevrurilor reve-

late, de-a lungul unui proces intelectual,

prin analogie, prin definirea, coordo-

narea i sistematizarea raional a datelor

credinei pentru a ptrunde mai adânc

semnificaia luntric a doctrinei cre-
tine. In acest proces, filosofia joac un

rol esenial i de aceea se poate vorbi de
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o filosofie scolastic i de o teologie sco-

lastic. In dezvoltarea istoric a scolasti-

cismului, sesizm trei etape: medieval,

modern i contemporan.

Dei scolasticismul medieval propriu-zis

apare începând cu sec XII, când se face

uz de dialectica aristotelician în teolo-

gie, filosofie i dreptul canonic, primele

temelii teoretice se regsesc la Augustin*

i Boethius*. Astfel, în De doctrina

christiana Augustin sublinia necesitatea

dialecticii în studierea doctrinei cretine,

iar în De praedestinalione sanctorum

formuleaz, am putea spune, un program

al scolasticismului. Pornind de Ia ideea

ca 'a înelege înseamn a reflecta prin

consimire" {credere est cum assen.sione

cogitare). el ajunge la cunoscuta maxim
'înelege ca s crezi, crede ca s înelegi'

(ergo intetlige ut credas, crede ut inte/li-

gas). Prin traducerile i comentariile sale

la Aristotel i Porfîriu, Boethius a

deschis drumul spre folosirea logicii aris-

totelice în gândirea teologic, iar în

Opuscula Sacra a artat modul în care

fîlosofia putea s ajute teologia. Cassio-

dor* a mers într-o alt direcie, prin pro-

gramul de studiu de la Vivarium. în

lucrarea sa Institutiones divinarum et

humanarum liiterarum, el pune la teme-

lia studiului sacru i laic cele apte arte

liberale. Acelai program a fost preluat

de Alcuin*, i Rabanus* Maurus, ceea ce

a dus la Renaterea carolingian, iar prin

accentul pus pe Trivium (gramatic,

retoric i dialectic) i Quadrivium

(aritmetic, geometrie, astronomie,

astronomie i muzic) s-a pregtit calea

pentru speculaia teologic i filosofic

din evul mediu. In sec. IX, John Scotus

Erigena* este cel dintâi care pune în

practic învtura augustinian, stipu-

lând deosebirea dintre auctoritas (Sf.

Scriptur) i ratio (raiune). într-adevr,

izvorul principal al cunoaterii lui Dum-

nezeu este Sf. Scriptur, iar raiunii, ilu-

minat de Dumnezeu, îi revine datoria s
cerceteze i s expun datul cretin reve-

lat. Totodat, prin faptul c a atras atenia

asupra traducerilor lui Boethius i c el

însui a tradus în latin Corpus-u\

Areopagitic^ eJ a jucat un rol esenial în

modelarea gândirii medievale. Dei con-

secinele nu au fost întotdeauna cele

ateptate, de exemplu, Berengar de Tours

(sec. XI), bazându-se numai pe dialectic

ajunge Ia concluzii contrare doctrinei

cretine, totui s-a putut arta c dialecti-

ca, folosit cu îndemânare, poate fi între-

buinat cu folos în disputele teologice,

fr a primejdui credina (Lan franc,

Alger de Liege i alii). Disputele care au

avut loc în aceast perioad, s-au mate-

rializat într-o dubl controvers: între

realiti i nominaliti în problema univer-

salilor i între dialecticieni i antidialec-

ticieni. La sfâritul sec. XI, Anselm con-

cepe cu adevrat un program scolastic.

Pornind în special de la Augustin, el a

afirmat dreptul raiunii de a cerceta ade-

vrurile revelate. El concepea acest drept

al raiunii în sensul c, o dat ce deinem

credina cu fermitate, ar fi un lucru re-

probabil dac nu am face nici un efort s
înelegem credina, dei prin raiune nu

se dobândete cunoaterea credinei. In

plus, el fixeaz câteva norme directoare

care vor fi folosite de scolastici, ca: dis-

tincia între înelegere (mte/ligere) i
credin (credere): 'Cred ca s îneleg

(credo ut inieHigam); necesitatea unei

permanente strdanii de a înelege ca s
credem (Inteliigere quod credimus) i
cutarea credinei pentru exprimare inte-

lectual (fides quaerens intellectum). In

secolul XII, dei predomin argumentul

autoritii {auctoritas), preluat din Sf.

Scriptur i tradiia Bisericii, se fac pai

timizi spre întrebuinarea raiunii în for-

mularea argumentelor teologice. Acum
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îi face apariia questio - întrebarea, care

necesita argumente pro i contra. Abe-

lard va fi cel care va perfecta aceast

tehnic, aplicând teologiei metoda dia-

lectic bazat pe quaestio i hUerrogatio

i pe disputatio. El realizeaz prima sin-

tez teologic, concentrând întreaga

teologie sub titlurile: fides, cari/as, sa-

cramentum. Trecând peste unele aspecte

neconcordante cu credina i tradiia

cauzate de anumii pai pripii în aplica-

rea metodei scolastice fcui de Abelard

i Gilbert de la Portee i care puteau

compromite micarea scolastic., Petru

Lombardul, în Sentine, salveaz reali-

zrile de pân la el în domeniul teologiei

i filosofiei, lucrarea lui devenind, pân

în sec. XVI. dup Sf. Scriptur, manualul

de baz pentru colile teologice. Tradu-

cerile din limba greac în arab i apoi în

latin au avut un rol hotrâtor în contu-

rarea scolasticismului. Ca reacie fa de

acestea, apar coala augustinian i

averoismul latin, ale cror structuri fluctu-

au între pstrarea tradiiei i reformulri

noi, uneori contrare învturii cretine.

Ca o contrapondere se interpun domini-

canii care încearc s-l armonizeze pe

Augustin cu Aristotel, prin Albert cel

Mare, i ca încoronare, prin Toma de

Aquino. Fcând uz de metoda obinuit

deja de a prezenta doctrina prin argu-

ment, contraargument i soluie, el face

distincie între credin i raiune, ar-

tând totodat legtura dintre ele i îm-

plinirea uneia prin cealalt. Lucrarea lui

Toma va fi criticat de Duns Scotus care,

în opoziie cu augustinienii care puneau

accentul pe intelect, va sublinia rolul pri-

mar al voinei. De acum scolasticisnui]

va intra în declin. William de Occam va

afirma un nominalism care va submina

credina în orice cunoatere obiectiv,

ceea ce va duce la disoluia scolasticis-

mului. influenând teologia reformato-

rilor protestani. Scolasticismul, dei la

periferia gândirii, va fi predat în colile

catolice. EI va fi reînviat în timpurile

moderne i în contemporaneitate. In sec.

XIX i XX va fi folosit împotriva subiec-

tivismului distructiv. Papa Leon XIII în

enciclica Aetemi Patris, recomand

studierea operei lui Toma de Aquino,

recomandarea lui ducând la apariia

neotomismului, care a avut ca reprezen-

tani de seam, în Frana i Belgia, pe J.

Maritain, Cardinalul Mercier i alii. O
serie de gânditori neotomiti a aprut i
în Marea Britanie i America i nu numai

în cercurile romano-catolice. Cu toate

acestea, dup Conciliu! II Vatican, gândi-

rea tomist i neotomist va ocupa un

plan secund.

C. Baeumker, Beitrage zur Geschichte der

Philosophie des Mittelalters, Mlin ster.

1891 i urm.; F. Uberweg, Gnmdriss der

Geschichte der Philosophie, 1 1, (ed. a 1 1 -a de

B. Geyer, 1928); t. Gilson, La philosophie

au moyen âge, Collection Payot, 1922, ed. 2-

a lrgit, 1944; E. Gilson, Filosofia în Evul

Mediu, Humanitas. Bucureti, 1995; F.

Copleston, Medieval Phiiosophy, 1952; R

Vignaux, Philosophie au moyen âge, 1958;

M. Grabmann, Die Geschichte der scho-

lastischen Methode, 2 voi., 1909-191 1 ; idem,

Die Geschichte der kalholischen Theoiogie

seit demAusgangder VteneiU Herders theo-

logische Grundrisse, Freiburg, 1933; A.M.

Landgraf, Einfuhnmg m die Geschichte der

theologischen Literatur der Fruhscholastik,

1948, idem, Dogmengeschichte der Fruh-

Scholastik, 4 vot., 1952-1956; AJ. Mac-

donald, Authority and Reason in the Early

Middle Age* Hulsean Lectures, 1932-1932,

1933; R.W. Southern, The Rise and Fall of

the Medieval Sysiem of Re/igious Thovght,

GifFord Lectures, 1971-1972; P. Boehner,

Medieval Logic, An Outline of its Deve-

lopment from 1250 to c. 1400, Manchester,

1952; J.L. Perrier, The Revival ofScholastic

Phihsophy in the Nineteenth Century, New

York, 1909; A. Masnovo, // neo-tomismo in
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Italia, Milano, 1923; L. Foucher, Laphiloso-

phie catholique en France au XIXe siecle

avani Ia renaissance thomiste et dans son

rapport avec etle, 1800-1880, Paris, 1955;

G.R McLean (ed.), Teaching Thomas Today,

Washington, 1964; D.J. Mercier, Â Manual of
Modern Scholas/ic Philosophy, trad. în engl.

de T.L. i SA. Parker, 2 voi., St Louis, 1928;

R.P. Phillips. Modern Thomistic Phitosophy,

2 voi., New York, 1934-1935; I.G. Brady,

J.E. Gurr, J.A. Weisheipl, Schofasticism^ în

CE, 12. p. 1153-1170, cu bibliografie; Cross,

Schoiasticism, în ODCC, p. 1245-1247.

Scholion sau Scolie

Scholion (în greac oxok\ov). Scurte

explicaii exegetice pe marginea unui

pasaj biblic dificil de interpretat datorit

unor dificulti gramaticale, citirii dife-

rite, aluziilor istorice i geografice ne-

clare etc. Ele se regsesc fie pe marginea

sau la subsolul paginilor scripturistice

sau în colecii separate fcute de diveri

complilatori, numii scoliati. Aceste

scolii erau folosite în mod obinuit în

colile greceti din antichitatea târzie, i
probabil prin contactul gândirii cretine

cu cea pgân au fost preluate i de erudiii

cretini. Dintre cei mai de seam scoliati

îi amintim pe Clement* de Alexandria,

Origen*, Ipolit*, Grigorie* de Nazianz,

Ieronim*, Isihie* de Ierusalim, Procopiu*

de Gaza i Arethas de Caesareea.

G. Dorival. Des commentaires de I'Ecriture

aux chafne. Le monde grec ancien et Ia Bible,

ed. de C. Mondesert, Paris, 1984, 361-356;

G. Bardy, Commentaires patristîques de Ia

Bible, DBS, 2, p. 73-103; C.O'C. Sloane,

Scholium, în CE, 12, p. 1 171; Cross, Scholia^

în ODCC, p. 1247; T. Fuhrer, Scholion, în

LACL, p. 545, cu bibliografie.

Secundianus de Singidunum

Secundianus de Singidunum (sec. IV),

episcop de Singidunum între 370-381,

adept al arianismului. Urmeaz în scau-

nul episcopal de la Singidunum lui

Ursacius (335-369/70) i el eretic arian.

A fcut parte din gruparea de teologi

arieni, alturi de Ulfila*, Auxeniu* de

Durostor i Palladiu* de Ratiaria. Par-

ticip la sinodul de la Aquileia, convocat

de împratul Graian (367-383) i condus

de Sf. Ambrozie*, i are aceeai soart

cu Palladiu de Ratiaria i presbiterul

Attalus de Norricum. Se pare c i el a

fost un polemist vehement, dar nici una

din scrierile sale nu s-a pstrat.

Migne, PL 16, col. 955 A-979 A: Gesta

Concilii Aquileiensis - Contra Palladium et

Saecundianum haereticos; F. Kauffmann.

Aus der Schute des Wulfila, Gt^ta Aquileia,

p. 65-90; loan. I. Rmureanu, Sinoadele de Ia

Sirmium din 378 i Aquileia, din 381, în

Studii teologice, serie nou, an. XV, nr. 7-8,

1964, Bucureti, p. 408-450; M. Dîaconescu,

Istoria literaturii dacoromâne, Ed. Alcor

Edimpex, Bucureti, 1999, p. 672-674.

Secundinus

Secund in us (sec. V), poet latin minor,

contemporan cu Sidonius* Apollinaris,

care i-a adresat o scrisoare. Se pare c
Sidonius i-a apreciat poemele scrise în

versuri hexametrice, dei temele nu

aveau legtur cu teologia. Dintr-o alt

scrisoare a aceluiai Sidonius aflm c
Secundinus a scris versuri pe teme

satirice. Sidonius îl îndeamn s perse-

vereze în aceast direcie,, pe motiv c
teme de acest gen se gseau din abun-

den.

M. Manitius, Geschichte der christlich-

lateinischer Poesie. Stuttgart, 1 89 1 , p. 22 1

.

238 i urm.; H.A. W, Secundinus, în Smith-

Wace, IV. p. 596; W. Schetter, Der gallische

Dichter Secundinus, Philadelphia, 108, 1964,

p. 153-156; M. Meier, Secundinus. 1, în

LACL, p. 549.
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Secundinus

Secundinus (m. 447/8), poet latin,

misionar i probabil, episcop în Irlanda,

nepot al Sf. Patrick*. Secundinus este

considerat autor al unui imn alfabetic în

cinstea Sf. Patrick (Audite omnes\ ps-
trat în antifonariul din Bangor, cu titlul

Ytmntm Sandi Patriei Magister Sco-
torum. Se pare c acesta este unul din
primele imne scrise în Irlanda i care st
la baza legendei Sf. Patrick.

Migne, PL 53, 837-840; 72, 837-840; CPL,
110!; J.F, Kenney, The Sottrces of Ihe Early
History of Ireland, New York, 1929, I, n. 87.

p. 258-260; L. Bieler, Stndres on the Life and
Legend of St Patrick, London, 1986; E.
Malaspina, Secundinus în DECA, \\ p.
2257. cu bibliografie, M. Meier, Secundinus
(2), în LACL, p. 549, cu bibliografie.

Secundinus

Secundinus, adept al maniheismului la

sfâritul sec. IV. Dup ce Augustin* a

prsit maniheismul, acesta îi scrie o
scrisoare (Secundinr manieaei ad sartc-

fum AugUQtmim epistola), acuzându-l c
a lacut acest lucru din team i pentru
câtig. Totodat, îi reproeaz c practic
rituri iudaice nedemne de a fi luate în

considerare de el i îl îndeamn s se

reîntoarc la credina pe care a abando-
nat-o. Augustin îi rspunde, în tratatul

Contra Secundimm manichaeum, res-

pingându-i argumentele. Rspunsul lui

Augustin se constituie în realitate într-o

simima antimaniheic, în 26 de capitole.

Pentru diverse probleme ridicate de el,

cum ar fi liberul arbitru, Augustin îi reco-
mand tratatul su despre libera voin,
care se afla la acea vreme în posesia lui

Paulin* deNola.

Phillott. Secundinus (9). în Smith- V/ace, IV.

p. 595-596; P. Alfaric, UEvolutmn m-
telectuelie de saint Augustin. I, Paris. 1918,

p. 88-89. 215-216; R Courcelle, Recherches
sur Ies confessions, ed. 2-a, Paris, 1968, p.
236-238; C. Riggi, Secundinus, în DECA, II.

p. 2257; A. Hoffman. Secundinus, Mani-
châer, în LACL, p. 549, cu bibliografie.

Secundus de Tigisi

Secundus de Tigisi, episcop de Tigisis

sau Tigisi (azi Ain al-Bordj, Algeria) i
primat al Numidiei, Ia începutul sec. IV,

Dup persecuia din 303, când muli
cretini au devenit Utp.si* sau fraditor*,

Mansurius de Cartagina îi scrie o scri-

soare pentru a-l asigura c el nu a fosl

truditor al Scripturilor. în scrisoarea de
rspuns, Secundus îi relateaz eveni-
mentele din Numidia. Prezideaz sinodul
de la Cirta din 305, când 12 episcopi se

întrunesc pentru a-l hirotoni pe Sylvain.

Secundus este îns acuzat de ctre Pur-
purius de Limata c ar fi fost el însui
iraditor . Colegiul electoral care J-a ales

episcop de Cartagina pe Ciprian* a fost

prezidat de Secundus. Augustin* rela-

teaz în mai multe rânduric Secundus i-a

iertat pe iraditores, fora ca el însui s-i
fi dovedit nevinovia. Se pare c lui

Secundus îi revine vina dizidentei do-
natiste, care a dus la formarea unor struc-

turi ecclesiale de acest gen.

Monceaux, IV, p. 7-10; S. Lancel, Les debuîs
du Donatisme: la date du <Proiocole de
Cirta> ei t'election episcopal de Silvanus
REAug, 24, F979, p. 217-229; H.W. Phillott.

Secundus (4), în Smith-Wace, IV, p. 597; A.
Di Berardino, Secundus de Tigisi, în DECA,
11, p. 2257-2258.

Migne. PL 42, 571-602; CPL, 324-325; J.

Zycha, în CSEL, 25, 2, p. 893-901; H. W.

Secundus de Trient

Secundus de Trient (m. 612), clugr
probabil la Val di Non. A intrat în leg-
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tur cu curtea longobard din Pavia i a

devenit unul dintre protagonitii disputei

celor Trei Capitole. Lucrarea sa pierdut.

De Lagnobardorum gestis historiol, i-a

servit lui Pavel* Diaconul ca izvor de

inspiraie. Pornindu-se de la lucrarea

acestuia, s-a încercat reconstituirea isto-

riei lui Secundus, rezultatul nefiind con-

cludent, datorit faptului câ textul resta-

bilit era diferit de cel original. Ni s-a

transmis doar un scurt fragment din

lucrarea lui Secundus a crui autentici-

tate rmâne îndoielnic.

G.P. Bognetîi, Fonii di Paoio Diacono;

Miscellanea di Studi Muratoriani, Modena,

1951, p. 357-38]; K. Gardiner, Paul the Dea-

con and Secundus, History and Historians in

Late Antiquity, ed. de B. Croke, A.M.

Emmett, Sydney, 1983. p. 147-153; B.

Dîimler, Secundus von Trient, în LACL, p.

549.

Sedatus

Sedatus, episcop de Nîmes, participant la

sinodul local de la Agde din 506 i la cel

din Toulouse din 507, prieten i cores-

pondent al lui Ruricius*. Ruricius i-a

adresat patru epistole, una dintre ele în

versuri. De la Sedatus s-au pstrat trei

epistole i câteva omilii, A nu fi confun-

dat cu Sedatus de B£ziers.

CCL 64, 400, 401, 403; Migne, PL 58, 865;

PLS, 4. 1927-1929; Canisius, Thesaurus

Monument., I, p. 360-361, 367, Antwerp,

1725; Mansi 8. 33 7B; S.A. Bennett, Sedatus

(1), în Smitli-Wace, IV, 598; A. Hamman,

Sedatus, în DECA, II. p. 2258, cu biblio-

grafie; B. Windau, Sedaius.in LACL, p. 549-

550, cu bibliografie.

Sedulius

Sedulius (sec. V) poet latin, se pare c el

a fost hirotonit preot i a îndeplinit

funcia de cântre în timpul slujbelor

religioase. Dei s-a crezut c a fost irlan-

dez (scotus) de origine (Sigerson), posi-

bilitatea de a se fi nscut la Roma pare a

fi mai aproape de adevr. întrucât este

cîtat de o serie de poei i scriitori din a

doua jumtate a sec. al V-lea. nu se

greete plasarea activitii lui majore în

prima parte a acestui secol. Decrehun

Gelasiamtm*, de la sfâritul sec. V, are

cuvinte de laud fa de opera lui Se-

dulius. Probabil datorit acestei aprecieri

papale, opera sa s-a bucurat de o mai

larg rspândire. Opera sa poetic princi-

pal este Carmen paschale. Spre deose-

bire de luvencus*, care prezint întreaga

Evanghelie, Sedulius prezint doar mi-

nunile svârite de Mântuitorul [isus

Hristos. inta lui a fost de a arta pgâ-

nilorc cretinismul are minuni mai mari

decât pgânismul i îi invit pe pgâni s
citeasc poemul su i s devin prtai

ai marilor daruri pascale ale lui Hristos.

Mai târziu, autorul însui red acest

poem i în proz sub titlul: Opus: priores

igitvr libri, qui versu digesti simt, nomen

Paschaîis carminis accepenmf, sequeri-

ies autem in prosam nulla cursus varie-

ti conversi, Paschctli de.signantur ope-

ris vocuhulo mmcpati. Se pare c aceast

transpunere s-ar fi datorat dorinei lui de

a reda cât mai exact doctrina cretin,

deoarece fusese atenionat de ctre Ma-

cedoniu, unul din prietenii si, în leg-

tur cu anumite neclariti doctrinare.

Autorul însui nu d nici un motiv în

acest sens. Lui Sedutius îî mai aparin, o

elegie în 55 de distihuri în care prezint

istoria mântuirii de la Adam i inter-

preteaz hristologic Vechiul Testament,

i un imn binecunoscut, A solis orfus

cardim, închinat lui Hristos, vieii, mi-

nunilor i lucrrii Sale mântuitoare pen-

tru oameni, un imn la Botezul Domnului

Crudelis Herodes, Deum.
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Migne. PL 19. 549-752: 753-770; CPL 1447-

1454; J. Huemer. CSEL 10, 1885, p. 316-

359; A. S. Walpok. Early Latin Hvmns,
Cambridge. 1922, 151-158; J. Huemer. De
Sedulii Vita et Scrip/is, Vindobonae, 1878;

Th. Mayr, Sludien zu den Paschale Carmen
des christlichen Dichters Sedtdius, Augsburg,
1916; C. Weyman, Bei/rage zur Geschichte

der christlich-lateinischen Poesie, Mlinchen.

1926, p. 121-137: W. Lock. Sedulius, art. în

Smith-Wace, IV, p. 598-600; F. Corcaro,
Sedulio, Catania. 1945; R.Herzog, Die
Bibelepik der lateinischen Sptantike,
MUnchen, 1975; Tixeront, PatroJogie, p. 330^

Altaner-Stuiber, 1980. p. 411; Quasten, Pa-
trology. IV, p. 321-326; W.E. Kaegi, Jr.,

Sedulius, în CE, 13, p. 45; I. Tibiletti, Se-
dulius, în DECA, II, p, 2258-2259; S. DOpp,
Sedulius, în LACL, p. 550-551. cu biblio-

grafie.

Sedulius Scotus

Sedulius Scotus (sec. IX), poet, exeget
erudit latin, activ la mijlocul sec. IX la

Liege. S-a nscut în Irlanda, unde se

crede c a studiat. Venit la. Liege, izbu-

tete s câtige încrederea episcopului

Hartgar, cu al crui ajutor pune temeliile

unui important centru cultural irlandez.

Intr i în atenia împratului Lothair I,

care îi încredineaz educaia fiilor si,
Lothair i Carol. Cele peste 83 de poeme
dezvluie talentul su poetic deosebit i
cultura literar vast pe care o deinea.

Faptul c ele au fost adresate unor per-

sonaliti de seam din acea vreme,
relev influena de care el se bucura în

cercurile nobilimii i ale aristocraiei.

Lui Sedulius îi datorm o serie de
comentarii asupra operelor unor scriitori

cretini (Eutihie i Priscian) i asupra

textelor biblice, la Epistolele pauline.

Evanghelia dup Matei, Marcu i Luca.

Cunotinele sale de literatur clasic

necretin, puin studiat în vremea sa,

Sedulius le concretizeaz în Collecta-

neunu o culegere de maxime morale din

Prinii Bisericii i dintr-o serie de scri-

itori pgâni: Cicero, Vegetius, Frontinus,

Valerius Maximus, Macrobiu, Seneca
.a. Totodat, el dedic tratatul De rec-

toribvs Christimns împratului Ludovic
II, Lothair II i Carol Pleuvul, susinând
c, în calitate de vicar al lui Dumnezeu,
împratul are autoritate absolut atât

peste prelai cât i peste supui, oglin-

dind prin aceast atitudine filosofia

politic a lui Carol cel Mare.

Migne, PL 103, 9-352; poemele: MGPoetae,
3, I, 1896, p. 154-237; comentarii: H.J.

Frede, Pefagius, der irische Paulustext,

Sedulius Scottus, Vetus Latina. Die Reste der

Alt lateinischen Bibel. Aus der Geschichte

der lateinischen Bibel, III, Freiburg, 1961;

De rectorihus Christianis, în SI Hellmann,

Sedulius Scottus, Quellen und Untersuchun-
gen zur lateinischen Philologie des Mittel-

Ahers, I, Hft. I, 1906, text. p. 19-91; R.

Diichtung, Sedulius Scottus. Seine Dich-
tungen, MUnchen, 1968; R.E, McNally, The
Bible in ihe Early Middle Ages, Westminster,

1979, p. 93, 107-115; J.F. Kenney, The
Sources for ihe Early History of freland, I,

Records of Civilization, 1929, p. 553-569;

R.B. Palmer, Sedulius Scotus, în CE, 13, p.

46, cu bibliografie; Cross, Sedulius Scotus, în

ODCC. p. 1256.

SEPTUAGINTA (LXX), cel mai influ-

ent text al Vechiului Testament, tradus în

greac, potrivit tradiiei ebraice, la iniia-

tiva lui Ptolemeu Filadelful, care a dorit

s aib un exemplar al Legii ebraice pen-

tru biblioteca sa din Alexandria. Aceeai
tradiie, relatat în Epitola lui Aristeas,

afirm c traducerea a fost fcut simul-

tan de un numr de 70 de btrâni în-

elepi. Cu timpul, denumirea a fost ex-

tins asupra întregului text al Vechiului

Testament i nu numai la Pentateuh. Fa
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de textul ebraic, Septuaginta difer în

ordinea i numrul crilor, incluzând i

crile cunoscute sub denumirea de

Apocrife. Septuaginta a fost preluat de

Biserica cretin ca text de baz. De alt-

fel, aceasta este versiunea mai veche,

mult mai veche decât cea ebraic, care a

fost realizat între sec. VI-X d. Hr. de

ctre erudiii evrei (Massorah). Orîgen*

a inclus Septuaginta ca text de referin

în Hexapla, iar Vulgata lui leronim* este

bazat tot pe Septuaginta.

Cunoaterea textului Septuagintei este de

mare importan pentru lumea cretin.

In primul rând, LXX face legtura clar

între Vechiul Testament i Noul Testa-

ment, ajutându-ne s înelegem perspec-

tiva teologic i moral a evreimii

alexandrine. La acest fapt se adaug ele-

mentul lingvistic. Limba greac a Noului

Testament, kbine, nu este doar limba vor-

bit de popor în Rsrit în primul veac al

erei cretine, pentru c vocabularul ei nu

este doar cel folosit de lumea greac, ci

mai ales cel al lumii ebraice a Vechiului

Testament, conturat în Septuaginta.

M. Hadas, Aristeas to Philokrates (The

Leiter of Aristeas) y 1951, cu bibliografie la

pag. 84-90; E. Hatch-H.A. Redpath, A

Concordance ofthe Septuagint, 2 voi., 1897

cu supl. 1906; H.B. Swete, An Introduclion

to the Old Testament in Greek 1900, revizuit

de R.R. Ottley, 1914; A. Rahlfs (ed.),

Septuaginta-Studien, 3 voi., 1904-1911; F.

Field. Origenis Hexaplontm qzute supersunt;

sive vaierum interpret unt Graecorum in

tolum V.T. Fragmenta* II Tomae, I867-1&74,

lucrare indispensabila pentru cercetarea tex-

tual a LXX; Cross, Septuaginta, în ODCC,

p. 1260, cu bibliografie; J.W. Wevers, Sep-

tuaginta în The Interpreter's Dictionary ofthe

Bibel. An lllustrated Encyclopaedia, Abing-

don Press, Nashville, voi. IV, p. 273-278, cu

bibliografie.

Serapion de Antiohîa

Serapion de Antiohia (190-203), al

optulea episcop al Antiohiei, urmaul lui

Maxim inus, urcat pe tronul episcopal în

cel de al 11-Iea an al domniei lui Com-

modus. Teolog de marc, a lsat mo-
tenire o bogat literatur teologic, con-

cretizat într-o serie de lucrri, despre

care avem informaii de la Eusebiu* de

Cezareea. O scrisoare adresat lui Pon-

tius i Caricus împotriva ereziei mon-

taniste sau catafrigiene. Un tratat adresat

lui Doinninus, care s-a lepdat de cre-

dina cretin în timpul persecuiei împ-

ratului Sever, trecând la iudaism. Cea

mai important lucrare rmâne un tratat

împotriva evangheliei apocrife atribuit

Sf. Petru, adresat unor membri ai Bise-

ricii din Rhossus, care s-au lsat atrai la

aceast învtur greit, interzicându-le

de a mai citi acest text. Textul acestei

evanghelii s-a pierdut i a fost descoperit

la Akhmim în anul 1886. în general, este

un text clasic, dar conine i idei ciudate

inspirate din erezia docetic. Acestora le

tgduiete c le va face o vizit pentru

a-i întri în adevrata credin. în leg-

tur cu acest tratat, Neale subliniaz fap-

tul c în acea perioad episcopii, con-

ductori de Biserici, aveau înc puterea

de a stabili canonul Scripturii.

Eusebiu, Ist. bis., crile: 5, 19, i 6, 12;

leronim. De v/m iJlustribusy 3 1; M. J. Routh,

Reliquae Sacrae, I, ed. a 2-a, p. 447-462;

Neale, Pairiarchate ofAntioch, p. 46; A. von

Harnack, Geschichte der attchristlichen

Literatw, I, 503 i urm.; Edmund Venables,

Serapion (I), art. în Smilh-Wace, IV, p. 612;

Cross, Serapion, Si, art. în ODCC, p. 1261;

Quasten, Patrology, I, p. 283-284; R. Hanig,

Serapion von Antiochien, în LACL, p. 551.

Serapion de Thmuis

Serapion (m, dup 362), episcop al

oraului Thmuis din Egiptul de Jos
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(338). V\ fost ucenic al Sf. Antonie*, înte-

meietorul monahismului egiptean,
despre care se spune c i-ar fi lsat
motenire unul din cele dou cojoace ale

saJe. Prieten apropiat al Sf. Atanasie*, de
la care a primit mai multe scrisori, între

care una festal, iar alia cuprinzând o
relatare despre decesul lui Arie*. Patru
scrisori conin lmuriri referitoare la

învtura despre Duhul Sfânt, lmuriri
cerute de ctre Serapion. înainte de a fi

ales episcop, el a fost stare al unei m-
nstiri al crei nume nu este cunoscut. De
la Sozomen* aflm c Serapion era în-

zestrat cu darul vorbirii i a dus o via
cretin exemplar, iar Ieronim* îi atri-

buie cognomenul de 'Scolasticul', dato-
rit culturii i gândirii" sale sobre. Este
înlturat din scaun în timpul împratului
Constaniu i a suferit ca 'mrturisitor',

dup anul 362. feronim ne informeaz c
Serapion este autor al unui excelent tratat

împotriva maniheilor (Contra Mani-
chaeos), în care nu îi propune s res-

ping întregul sistem maniheic, dup
maniera lui Alexandru* de Lycopolis sau
a Fer. Augustin*, ci atac anumite puncte
doctrinare, în special teoria dualist a

binelui i a rului ca principii prime, i
atacurile maniheilor împotriva Vechiului

Testament i a unor pri din Noul
Testament; al unei lucrri Despre titlurile

psalmilor, care s-a pierdut, i al unor
epistole folositoare. îi mai este atribuit i
un Evhologhiu sau Molitfelmc\ descope-
rit în sec. al Xl-lea în biblioteca lavrei

Muntelui Athos, lucrare deosebit de
importanta pentru istoria primar a Sf.

Euharistii. Scrisoarea despre Tatl i
FîuL care se afl dup cele 30 de rug-
ciuni din molitfelnic, ridic o serie de
probleme. Stilul ei difer de cel al

tratatelor cunoscute, Despre manihei i
din Evhologhiu. în plus, doctrina trinitar

nu consun cu doxologia trinitar a lui

Serapion aflat la sfâritul fiecrei rug-
ciuni. Autorul acestei scrisori nu are o
vedere clar asupra celei de a treia Per-

soane a Sf Treimi. Fragmentele pstrate

în siriac din Omilia despre feciorie,

Scrisoare ctre mrturisitori i un frag-

ment scurt dogmatic par a nu fi autentice.

Tot neautentic este i Viaa Sf Ioan
Boteztorul, atribuit unui oarecare Sera-

pion, episcop egiptean. Graie creaiilor

sale dogmatice i liturgice, Serapion
rmâne unul din remarcabilii Prini din

sec. al IV-lea(Coman).

CPG 2485-2495; Migne, PG 40, 895-42; R,

P. Casey, Serapion of Thmuis against the

Manichees, Cambridge, Mass., 1931; G.
Wobbermin, Altchristliche Uturgische Stiicke

am der Kirche gyptens nebst einem dogma-
tischen Brief des Bischofs Serapion von
Thmuis (TU XVII, 3b), 1898; A. Dimi-
trijewsky, Ein Euchoiogium aus dem 4.

Jahrhundert, verfasst von Serapion, Bischof
von Thmuis, Kiev, 1894; R. P. Casey, The
Text ofthe Anti-Manichaean Writings ofTitus

ofBostra and Serapion of Thmuis, 21, 1928,

p. 97-1 1 1; J. Wordsworth, Bishop Serapion's

Prayer-booL An Egyptian Sacrameniary
dated prohahly ahout A. D. 350-356, trans-

lated from the edition of G. Wobbermin,
SPCK, London. 1899, ed. a2-arev., 1923: G.
Bardy. DTC, 14, 1941, col. 1908; G. T
Stokes, Serapion (9), art. în Smith-Wace, IV,

p. 613; Bardenhewer, III, p. 98-102; Cross,

Serapion. art. în ODCC, p. 1261; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 257, 280; Quasten,
Pairology. III, p. 80-85, cu bibliografie; I. G.
Coman, III, p. 221-224; A. Hamman,
Serapion de Thmuis, în DECA, II, p. 2265-

2266; B. Kranemann, Serapion von Thmuis,
în LACL,p. 551-552.

Sergiu de Cipru

Sergiu de Cipru, episcop de Constantia,

la mijlocul sec. VII, autorul unei epistole

adresate papii Teodor (642-649) în
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numele episcopilor din Rsrit, în care

condamn erezia monotelit i anate-

matizeaz Ectesis-u\ i cere totodat s
fie interzis afiarea acestui document pe

strzile Constantinopolului. Papa Teodor

recunoate ortodoxia doctrinei exprimat

în document, îl numete pe Sergiu vicar

al Bisericilor din Rsrit, iar epistola a

fost citit la conciliul de la Lateran din

649.

Mansi 10. 9I3B-916E; B. Venabies, Sergius

(15), în Smilh-Wace, IV, p. 618; J.L. van

Dieten, Geschichte der Patriarchen Sergios

l bis Johannes VI, (610-715), Amsterdam,

1972, p. 82-83; G. RSwekamp, Sergius von

Zypern, în LACL, p. 553-554.

Sergiu Gramaticul

Sergiu Gramaticul (sec. VI), a fost numit

Gramaticul datorit formaiei sale lite-

rare i mai puin celei teologice. De la el

s-a pstrat corespondena polemic cu

Sever* de Antiohia, dintre anii 515-520,

îns numai în traducere siriac. Se pare

c traducerea acestor scrisori a fost

fcut de episcopul Pavel* de Callinicus,

traductorul operelor lui Sever. Polemica

dintre cei doi a avut ca obiect doctrina

hristologic. A nu fi confundat cu Ioan*

Gramaticul.

Epistolele: CSCO 119. 70-7*. 96-103, 145-

157, 177-187 (în siriac); CSCO, 120, p. 51-

53. 71-76, 110-120. 136-143 (în latin); J.

Lebon, Le Monophysisme severien, Louvain,

1909, p. 163-172; I.R. Torrance, Christology

a/ier Chalcedon, Norwich, 1988; J.-M.

Sauget, Serge le Grammarien, în DECA, II,

p. 2266-2267; P. Bruns, Sergius, Gram-

matiker, în LACL, p. 552.

Sergiu de Ras'ain

Sergiu de Ras'ain, preot i medic în

Ras'ain (Reaina) sau Theodosiopolis,

unul dintre remarcabilii intelectuali ai lu-

mii siriene, rsritean i apusean, apre-

ciat în mod deosebit pentru cunoaterea

limbii greceti i pentru cultura sa filo-

sofic i în special cea aristotelician. A
studiat la Alexandria medicina i fllo-

sofia, acumulând o cultur elenistic

vast. A întreinut relaii de prietenie cu

episcopii nestorieni, motiv suficient pen-

tru scriitorii monofizii sfi-l acuze de mo-

ravuri uoare i avariie. In 535, pleac la

Antiohia pentru a depune o plângere

patriarhului Efrem împotriva episcopului

su Asylus. Este perioada în care epis-

copii exilai, Sever* de Antiohia, Teo-

dosie de Alexandria i clugrul stâlpnic

Ze'ora, erau gzduii de Antim al Con-

stantinopolului sub oblduirea împrte-

sei Teodora, ceea ce îl alarma pe Efrem.

Efrem îl trimite la Roma cu misiune spe-

cial Ia papa Agapet pentru a rezolva

situaia neclar de la Constantinopol.

Papa vine la Constantinopol însoit de

Sergiu i obine ordinul de depunere i
trimitere în exil a monofiziilor. La scurt

vreme dup acest eveniment, Sergiu

decedeaz, ceea ce i-a fcut pe loan* de

Efes i Zaharia* Retorul s considere c
aceast întâmplare a fost judecata ceru-

lui. Nu cunoatem cu exactitate care a

fost crezul lui Sergiu. El a scris un tratat

Despre credin? îns acesta s-a pierdut.

Sergiu rmâne un punct de referin în

istoria culturii siriene, alturi de Probus*.

Opera sa literar const în special din tra-

duceri din greac în siriac. De la el

avem tratate originale despre Logic, în

apte cri incomplete; despre afirmaie

i negaie; despre cauzele universului

dup principiile lui Aristotel; despre gen,

specie i individ. Traduceri: Isagoge al

lui Porfiriu; Categoriile lui Aristotel;

rcepi koo|io\) i un tratat despre suflet în

cinci capitole, diferit de rcepi \|A>xil<;; o

redare parial în siriac a scrierilor lui

766



SERGIU DE RAS'AIN SEVER DE ANTIOHIA

Galien. Tot eJ a tradus în siriac Cor-
pus-ul Areopagitic.

P. Sherwood, Mimro de Serge sar la vie spi-

ritueile, OrSyr., 5, 1960, p. 433-459; 6. 1961,

p- 95-115, 121-156 (text siriac i trad. în

francez); P. de Lagarde, Analecte* Syriaca,

Osnabrilck.1967 - Berlin, 1858, p. 134-158;
A. Baumstark, Lucuhra/ianes syro-graecae,

Leipzig, 1894; K. Gcorr, Les categories
d'Aristote dam leurs versiom syro-arabes,

Beyrouth, 1948; P. Sherwood. Sergius of
Reshaina and the Syriac Version o/Pseudo-
Denis. Sacris Erudiri, 4; 1952, p. 174-184;

Wrighl, p. 64-66; Bardenhewer, IV, p. 297-

298; Chabot, p. 71-72; Urbina, p. 1 10-1 1 1, cu
bibliografie; J.-M. Sauget, Serge de
Ris'ayna, în DECA, II, p. 2267; P Bruns,

Sergius von Reschaina, în LACL, p. 553, cu
bibliografie.

Sergîu Stilitul

Sergiu Stilitul, activ în timpul sec. V] la

Emesa. îi este atribuit un tratat polemic
împotriva iudeilor, care abund în citate

luate din Josef Flavius.

Tratatul în MSS: British Museum Add.

17199: Baumstark, p. 180; Urbina, p. 1 12

SERMO ARRIANORUM, document
anonim, cunoscut lui Augustin* care a

scris un tratat împotriva lui: Contra ser-

monem Arrianorum. Nu este vorba de o
omilie sau predic, ci mai degrab de o
prezentare concis a arianismului radi-

cal, specific arienilor occidentali. Origi-

nea documentului este pus în legtur
cu cercurile Iui Ulfila*.

Migne. PL 42, 677-684; CPL 701; M.
Meslin, Les ariens d'OccidenJ, Paris, 1967, p.

129-134: M. Simonetti, Sermo arrianorum,

în DECA, II, p. 2276; idem, S. Agosttno e gli

Ariani. în REAug., 13, 1967, p. 55-84; R.

Kany, Sermo Arrianorum, în LACL, p. 554.

Sever de Antiohia

Sever de Antiohia (465-538), teolog

monofizit, patriarh de Antiohia. S-a ns-
cut la Sozopolis în Pisida, în jurul anului

465, din prini greci. A studiat retorica

la Alexandria i Berytus, îmbriând
credina cretin în 488, este botezat Ia

Leontinum în Libia. îmbrac haina mo-
nahal, mai întâi la o mnstire monofi-
zit de lâng Maiouma, Palestina, i duce
apoi via de sihastru, pentru ca în cele

din urm s-î întemeieze propria mns-
tire în apropiere de Gaza. A fost hirotonit

de ctre episcopul exilat Epifanie de
Magydos în Pamfilia^Mediul teologic în

care s-a format a fost cel monofizit, ceea

ce I-a determinat probabil s îmbrieze
aceast doctrin, devenind în scurt
vreme exponentul ei cel mai de seam. în

508 merge la Constantinopol, unde
ajunge omul de încredere al împratului

Anastasie (491-518); accept Henoti-

konul* i scrie împotriva eutihienilor,

messalienilor i a calcedonienilor. Tot-

odat, izbutete s asigure sprijinul îm-
pratului pentru clugrii monofizii care

erau persecutai. în 512, întrucât candi-

datura Iui la scaunul patriarhal de Con-
stantinopol a fost respins, este numit

patriarh de Antiohia în locul Iui Flavian

II, care fusese depus. A fost hirotonit epis-

cop de rnitropoliiî de Tars i Mabbug
(Philoxen*). Doctrina monofizit îmbr-
iat de el a fost una moderat, ceeajee a

fcuts fie condamnat atât de ortodoci, cât

i de monofiziii extremiti. Cu toate aces-

tea, datorit elocvenei sale, culturii deo-

sebite i vieii sale ascetice, a tbst apre-

ciat în mod deosebit în Siria i în Egipt.

Dup urcarea pe tron a împratului Justin

I în 5 1 8, el se retrage în Egipt, unde duce
o campanie asidu împotriva politicii

religioase a casei imperiale. Cu sprijinul

tainic al împrtesei Teodora, Sever vine

la Constantinopol. Aici intr în relaii de
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prietenie cu patriarhul Antim, pân când

acesta a fost depus de papa Agapet 1 în

536. Când scrierile sale au fost con-

damnate de sinodul de la Constantinopol

din 536 i de împratul Justinian, el fuge

din nou în Egipt.

Sever a scris în greac, operele sale fiind

traduse în siriac, ceea ce a asigurat i
pstrarea lor, dei nu în totalitate, dup
cum urmeaz: Philatethes, un comenta-

riu în 244 de capitole asupra doctrinei

hristologice a Sf. Chirii* de Alexandria;

Contra impium grarnmaticum, împotriva

lui loan* Gramaticul din Cezareea; dou
Orationes ctd Nephalium îndreptate îm-

potriva interpretrii ortodoxe a hristolo-

giei patristice; patru epistole adresate lui

Sergiu împotriva eutihienilor; Antiju-

Uartistica cuprinde patru cri împotriva

lui Iulian de Halikamass în legtur cu

incoruptibilitatea trupului lui Hristos.

Dintre omiliile sale s-au pstrat 125, inti-

tulate omilii catedrale. La acestea se

adaug 4000 de scrisori i o serie de

scrieri liturgice, un Octoih o colecie de

rugciuni etc. El este cel dintâi scriitor

cretin care menioneaz scrierile lui

Dionisie* Pseudo-Areopagitul. Biografia

lui a fost scris de Zaharia* Retorul i

loan* de Beth-Aphtonia.

Scrierile sale au îndeosebi un caracter

polemic. El a mrturisit mereu c susine

doctrina hristologic a Iui Chirii de

Alexandria. în pofida inconsecvenei cu

care folosete termenii physis, hypostasis

i prosopon, el admite dou naturi sau

firi în Hristos, cea divin i cea uman,

fr schimbare i amestecare, Iar împr-

ire i desprire, punctul lui de pornire

fiind îns sintagma chirilian: 'O singur

fire a lui Dumnezeu Cuvântul întrupat\

Prin întruparea Sa, 'El n-a schimbat

natura Sa divin i în întregime i cu

adevrat S-a tcut om, fr a se fi schim-

bat El însui în sufletul Su în carne i

nici sufletul i carnea nu s-au amestecat

cu substana divinitii, cci este imposi-

bil ca natura necreat i imuabil s se fi

schimbat în creatur, sau ca ceva din cele

ce sunt create s se fi schimbat i s fi

trecut în esena (ouaioc) necreat, ci El a

rmas ceea ce era' {Omilia LVII], în PO,

tom. VIII, p. 216-217). Luat, în ansam-

blul ei, teologia lui Sever este mai

apropiat de cea calcedonianâ decât s-a

crezut, monofizitismul su fiind consi-

derat ca forntal, dei el însui nu a accep-

tat niciodat acest lucru.

CPG, III. 7022-7080; J. Lebon. în CSCO
119-1 20, text siriac i trad. în latin; R.

Hespel, în CSCO 133-134, text siriac i trad.

în francez; J. Lebon, în CSCO 93-94, 101-

102, 111-112 text siriac i trad. latin; R.

Hespel. CSCO 244-245, 295-296, 301-302.

318-319, text siriac i trad. în francez; R.

Duval, în PO 4.1; M. Brifcre, PO 8.2, 12.1,

20.2, 23. 1 , 25. 1 .4, 26.3, 29. 1 , 35.3; A. Sanda.

Amijutiamstica, Beirut, 193 1, text siriac; J.

Lebon, La christologie du monophysisme

syrien, CGG, I, p. 425-580; Th. Fecioru,

Sever de Antiohia. 512-518. Rolul su în

luptele monofizite. Doctrina sa. Tez de

licen. Bucureti, 1934 (este vorba de o

lucrare de mare interes pentru teologia cal-

cedonianâ, întrucât autorul încearc o reeva-

luare radical a teologiei severiene); Baum-

stark, p. 160; V.C. Samuel, Council of

Chahedon and the Christology of Severus,

Yale University, 1957; I.R. Torrance, Chris-

tology' afier Chalcedon, Norwich, 1988;

W.H.C. Frend, The Rise of the Monophvsite

Movement t
Cambridge, 1972; M. Simonetti,

Severus d'Antioche, în DECA, II, p. 2278-

2280; P. Bruns, Severus von Antiochien, în

LACL, p. 555-556, cu bibliografie; Urbina,

p. 245-246, cu bibliografie.

Sever ibn al-IMukaffa

Sever ibn al-Mukaffa, teolog i polemist

coptic, scriitor de limb arab, activ pe la

mijlocul sec. X. Dupâ terminarea studi-
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ilor, ocup diverse funcii publice. In cele

din urm. abandoneaz lumea, retrgân-

du-se la mnstire. Nu dup mult vreme

este ales episcop de Ushmunein, în

Egiptul de Sus. La drept vorbind, cu el

începe cea de a doua mare perioad în

istoria literaturii coptice, adic, literatura

cretin copt scris îns în arab. A scris

o serie de tratate teologice i polemice,

majoritatea fiind pierdute. Este cunoscut

în special pentru lucrarea sa istoric, inti-

tulat: Istoria Patriarhilor. Ea cuprinde

istoria patriarhilor Alexandriei de la Sf.

Apostol Marcu*, considerat de tradiie

primul patriarh al scaunului alexandrin,

i pân la Filotei (976-979), contempo-

ranul su. La redactarea istoriei sale.

Sever a fcut uz de istoria bisericeasc a

lui Eusebiu* de Cezareea, de istoria

copto-sahidic a patriarhilor i de bio-

grafiile scrise de George i loandeNikiu.

Istoria lui Sever a fost continuat de-a lun-

gii I anilor i întregit de ali cronicari. în

pofida unor scpri, ea este deosebit de

important pentru cunoaterea istoriei

bisericeti din Egipt, Nubia i Etiopia.

Câteva lucrri ale lui Sever au fost

traduse i în siriac: Istoria Patriarhilor;

Istoria sinoadelor; A doua carte a
sinoadelor; Cartea expunerii, (14 tratate

asupra religiei cretine).

C.R Seybold, în CSCO, Scripf. an Sen, 3,

voi. 9. Paris, 1904-1910; B. Evetts, în PO I,

2-4, 5-1. 10.5; P. Chebli. PO 3, 121-242; L
Leroy (ed.), PO 6, 4, Paris, 1900, cu un

studiu de Gebraut asupra versiunii etiopiene

(ibidem, 601-639); Murkus Girgis, The Book

of the Exposition, Cairo, 1925; Graf,

Geschichie der christfichen arabischen

Literatur, 2, p. 300-3 1 8; P. Bellet, Severas al-

Mukaffa\ în CE. 13. p. 144.

Sever de Malaga

Sever de Malaga, teolog i episcop, pri-

eten al lui Licinianus de Cartagina. A
fost educat Ia mnstirea Servitanus,

probabil, împreun cu Eutropiu de Va-

lencia. Sediul su episcopal se afla sub

jurisdicie bizantin. Dup 580, angajat

fiind în lupta antiarian, scrie un pamflet

împotriva episcopului Vincent de Sara-

gossa, care a cedat presiunilor venite din

partea regelui Leovigild i a îmbriat
arianismul. Lui îi mai aparine i un tratat

despre feciorie, Anufus, dedicat surorii

sale. Nici una din aceste lucrri nu s-a

pstrat. Colaboreaz la epistola lui Lici-

nianus adresat diaconului Epifanie în

problema naturii spirituale a îngerilor.

Migne, PL 72, 691-700; J. Madoz, Licimano

de Cartagenay sus cartas. Madrid, 1948; M.

Diaz y Diaz, Severe de Malaga, în DECA, II,

p. 2281 ; B. Windau, Severus von Malaga, în

LACL, p. 556.

Sever de Mileve

Sever de Mileve, episcop de Mileve (Mi-

Icum sau Mileus) în Numidia. Prieten al

lui Augustin* i membru al aceleiai co-

muniti monahale cu Alypius i Evodiu.

A întreinut coresponden cu Augustin

i Paulin* de Nola. Exist i rspunsul

lui Augustin la corespondena cu Sever.

In 411 Sever nu a putut participa la

întrunirea episcopilor de la Cartagina, se

pare, din motive de sntate. Numele su
apare totui printre semnatarii actelor

sinodului de la Mileve din 416. Trecând

dincolo de limitele canoanelor biseri-

ceti. Sever îi numete propriul succesor

la scaunul episcopal. Doar intervenia

prompt a lui Augustin a salvat situaia

de la o tensiune neavenit.

A. Goldbacher, în CSEL 34, 2. p. 634-638;

PAC, 1070-1075; W.H. Phillott, Severus

(19), în Smith-Wace, IV, p. 635-636; F.

Scorza Barcellona, Severe de Mileve, în

DECA, II, p. 2281 -228 1 ; B. Windau, Severus

von Mileve, în LACL, p. 557.
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Sever de Minorca

Sever de Minorca (sec.V), episcop de

Minorca ( Baleare), cunoscut dintr-o

scrisoare enciclic. Epistola ad omnem
Ecclesiam, descoperit în Biblioteca de

Ia Vatican. Scrisoarea ne informeaz
despre tensiunile care au avut loc între

comunitile cretin i iudaic, cât i
despre convertirea evreilor din Mahon,"
dup aducerea moatelor Sf. tefan de

ctre Pavel Orosiu. Dei majoritatea

patrologilor apuseni afirm integritatea i
autenticitatea acestei scrisori, uni i îi

neag autenticitatea, plasându-o la o dat
mai târzie.

Migne, PL 20. 731-746; 41, 821-832; CPL
576-577; G. Segul Vidai. La carta-enciciica

del opispo Severa Estudio critico de su au-

tenticidad e integridad con un bosqttejo

historico del cristianismo balear anterior a!

s. VIU. Palma de Mallorca. 1937, p. 149-185;

H.D. Hunt, St. Stephen in Minorca. An
Episode in Jewish-Christian Relations in ihe

Early 5th Century A.D., JThS 33, 1982, 106-

123; F. Danieli. Severm (22), în Smith-Wace,
IV, p. 636; E. Romero Pose, Severe de

Minorque, în DECA, II, p. 2282. cu biblio-

grafie; E. Reichert, Severus von Menorca, în

LACL, p. 556-557.

Sever de Nîsibe

Sever de Nisibe, episcop de Nisibe la

sfâritul sec. VII sau începutul sec. VIII.

De la el a rmas un comentariu la omili-

ile lui Grigorie* de Nazianz, pe care l-a

trimis stareului Sergiu de Singar. A nu fi

confundat cu Sever* Sebokt.

Mss. British Museum Add. 14547; Baum-
stark, p. 247; Urbina, p. 176.

Sever Sebokht

Sever Sebokht (m. 667), episcop al

mnstirii Ken-neshre, contemporan cu

Marutha* din Tagrith, în timpul patri-

arhului Atanasie Gammala (m. 631) i a

succesorului su loan. A fost unul dintre

cei mai de seam scriitori din Siria de

Apus, educat în tradiia elenistic a

mnstirii Ken-neshre. A studiat filo-

sofia, matematica i teologia, druindu-i

întreaga via studiului acestor disci-

pline. Dintre scrierile sale filosofice ne-a

parvenit un tratat despre silogismele din

Ânalytica Priora a lui Aristotel, frag-

mente dintr-un tratat de Hermeneutic i
o scrisoare ctre preotul Aitallaha din

Moul în care prezint anumii termeni

folosii în tratatul de Hermeneutic, i
alte dou scrisori ctre periodeutul

Yaunan sau Jonas asupra unor aspecte ale

logicii i retoricii lui Aristotel. Dintre

studiile sale de astronomie i geografie

s-au pstrat manuscrise în Muzeul Bri-

tanic, în care trateaz teme privind mo-

dul în care cerul înconjoar pmântul,

dac îl înconjoar ca o roat sau ca o

sfer; despre prile locuibile i cele ne-

locuibile de pe pmânt; despre msurarea

cerului i a pmântului i despre spaiul

dintre cer i pmânt i despre fazele lunii.

De Ia el a rmas i un Tratat despre

astrolabul plan, deosebit de important

pentru istoria tiinei în Orient. Este posi-

bil ca el s fie autorul anonim al operei

lui Ptolemeu Synaxis mathematica quat-

tuor libris. A tradus în persan, la cererea

Iui Chosroe I, comentariul unui oarecare

Pavel la tratatul De Interpretatiane al Iui

Aristotel i un compendium de logic.

Ca lucrri teologice, sunt menionate

scrisoarea sa ctre preotul i periodeutul

Vasile din Cipru privind calculul pascal;

un tratat despre sptmânile din Daniel i
scrisorile ctre Sergiu, stareul din Shig-

gar despre dou discursuri ale lui Gri-

gorie* de Nazianz. Se pare c el a scris i
o liturghie.
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J.P.N. Land, Anecdota Syrktca, 4. p. 1-32: R
Nau, Le Trite de Severe Sehokt sur l'a.stro-

labplan. Paris, 1899; F. Nau. ROC, 27, 1929-

1930, p. 327-410; 28. 1931-1932, p. 85-100

cu irad. în france/îl: Wriglu, p. 99-100;
* Chabol, p. 82-83; Duval. p. 374; Baumsiurk.

p. 247-248; Urbina. p. 175-176.

Sever de Synnada

Sever de Synnada, episcop de Synnada,

în Frigîa, participant la sinodul ecumenic
de la Efes, 431, semnând condamnarea
lui Nestorie*. De la el a rmas o scurt
omilie în dialect atic, asupra hotrârilor

sinodale privind nestorianismul.

E. Littmann, Chrestomathia Aethiopica,

Darmstadt. 1967; B. Windau. Sever de
Synnada, în LACL, p. 557.

Severian de Cabala

Severian de Gabala (m. 408), episcop de
Gabala, în Siria, nu departe de Laodi-

ceea. Persoana ambiioas, dornic de

mrire, Severian a avut totui darul natu-

ral al retoricii i relative cunotine teo-

logice i scripturistice. Astfel, din dorina
de a se afirma, îi pregtete o serie de

predici i se îndreapt spre Constani-
nopol, unde a fosi primit cu prietenie de

Sf. loan* Hrisostom, care l-a invitat ade-

seori s vorbeasc poporului. în anul

401, când loan Hrisostom tace o vizitm
Asia Mic, acesta îl numete pe Severian

comisar, dându-i totui puterea arhidia-

conului Serapion, care avea i sarcina de

a-l pzi îndeaproape. Severian folosete

aceast ocazie pentru a-i submina autori-

tatea lui loan în faa împratului i a îm-

prtesei i la curtea imperial în gene-

ral, prezentându-l în culori deosebit de

sumbre. Raportul primit privind activi-

tatea lui Severian în absena Sf. loan,

determin plecarea grbit a acestuia de

la Constantinopol. Este îns rechemat de
împrteasa Eudoxia care îl oblig pe Sf.

loan s-i accepte revenirea la Constan-

linopol. Relaiile dintre cei doi s-au dete-

riorat, devenind ostile. în cele din urm
Severian ajunge s conduc întreaga

urzeal de uneltiri care duc la Sinodul de
la Stejar i la exilarea Sf. loan în 403. La
acest sinod, Severian a jucat un rol de

seam, fiind în acelai timp acuzator,

martor i judector. Paladiu* este con-

vins c lui Severian îi revine vina de a fi

uneltii transferul Sf. loan de la Cucusus
la Pityus, localitate cu o clim nefavora-

bil sntii acestuia. Data morii lui

Severian este incert, probabil în timpul

domniei lui Teodosie II, dup anul 408.

Severian a lsat o oper destul de bogat,

care îns nu s-a pstrat. Genadie* spune
c a citit personal un Comentariu la epis-

tola ctre Galateni i o crticic foarte

atractiv Despre Botez gi srbtoarea
Epija/iiei. Comentariul nu a supravieuit.

Au mai rmas aproximativ 30 de omilii,

multe dintre ele incluse între lucrrile Sf.

loan. pe care l-a persecutat cu ur neîm-

pcat, în greac se pstreaz 14 omilii,

dintre care cele mai importante sunt ase
asupra Hexaemeronului: Orattonent sex

in mtmcli creationenr Homilia de pace,

inut de Severian în anul 401 dup ce

Eudoxia a realizat o reconciliere tempo-

rar între cei doi, se pstreaz fragmentar

în latin. Autenticitatea altor dou pre-

dici pstrate în greac sub numele lui

este îndoielnic (Quasten). Exist i o
versiune armean a operei sale omiletice,

care cuprinde 15 omilii, publicat de
Mechitaristul J. B. Auchen însoit de o

traducere latin. Mai exist i alte predici

în siriac. copt i arab a cror autentî-

citate rmâne incert. In catene le biblice

au supravieuit fragmente dinlr-un Co-

mentariu la toate Epistolele Sf Pavel.

Aceste lucrri exegetice îl dezvluie ca
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ucenic al lui Diodor* din Tars. El nu se

restrânge doar la interpretarea textelor

scripturistice i adeseori introduce teme

doctrinare sau polemice împotriva unor

eretici ca Sabelie*, Valentinian*, Mar»

cion*. Apolinarie*. Reinem opoziia

dur fa de cinstirea îngerilor, act care*

dup prerea lui, pune în primejdie po-

ziia central a lui Hristos în Biseric i

în univers. Dup prerea lui, practica

venerrii îngerilor a fost introdus în

Biseric de convertiii pgâni, care în-

locuiesc cultul zeilor pgâni cu cel al

îngerilor, considerându-i mediatori între

Dumnezeu i creaie. In realitate, exist

doar un singur mediator i acela este

Hristos.

Migne. PG 56, 411-590; J. B. Aucher, Se-

veriani Gabal. homiliae nune primirm editae

ex antiqna versione Armena in Latinum ser-

monem translatae, Veneia, 1827; E. J.

Soares, Severiamrs of Gabata and the

Protoevangelium, Maruanum 15, 1953, p.

401-4 1

1

; J. Zellinger, Studieri zu Severianus,

MOnster, 1926; E. Venables, Severianus (2),

art. în Smith-Wacc, IV, p. 625-626; G. Bardy.

DTC, 14, 1941, 2000-2006; Quasten,

Patroiogy, III, p. 484-486. cu bibliografie;

SJ. Voicu, Severien de Cabala, în DECA, II,

p. 2283-2284, cu bibliografie; P. Bruns,

Severianus von Gabala, în LACL, p. 554-

555, cu bibliografie.

Severin de Koln

Severin de Koln, urmaul lui Eufrates pe

scaunul episcopal din Koln, în a doua

jumtate a sec. IV. Grigorie* de Tours are

cuvinte de laud la adresa Iui Severin,

despre care spune c, Ia moartea Sf.

Martin de Tours, a avut o viziune a coru-

lui îngeresc care 1-a întâmpinat pe acesta,

îi este atribuit lucrarea Doctrina de

sapienial care cuprinde o serie de scurte

sentine.

Migne. PL 74. 845-848; CPL 1153: Jt

Schlecht, Doctrina XII Apostolorum. Die

Apostellelve in der Liturgie der katholischen

Kirehe, Freiburg im Breisgau, 1901. p. 127-

129; J. Gammack, Severinus (1), în Srnith-

Wace, IV, p. 627; S. Zincone, Severin de

Colagne, în DECA, II, p. 2284; K. Kasper,

Severinus von Koln, în LACL, p. 555, cu bi-

bliografie.

Sexti, Sententiae

O colecie de 451 de maxime scrise în

greac i adunate în perioada dintre 1 80-

230, pe teme morale i ascetice, O parte

dintre aceste maxime sunt de origine

neopitagorician. Despre Sextus, autorul

acestei compilaii, nu se cunoate nimic

altceva. Origen* crede c aceste maxime

sunt cretine i Ie citeaz ca atare, iar

Rufin* Ie atribuie papii Sixtus II i le tra-

duce în latin. Sf. loan* Damaschin, în

Sacra Paralela, le atribuie aceluiai

autor. în schimb, leronim* le atribuie Iui

Sextus pitagoric ianul. Au mai fost fcute

traduceri în armean, georgian i sirta-

c. Exist fragmente citate în regula Sf.

Benedict*. Sf. Vasile* cel Mare i Eva-

grie* s-au inspirat din Sententiae. S-au

descoperit fragmente i în Biblioteca de

la Nag Hammadi în limba copt, îns

fr titlu sau colofon.

Sextus Pythagoraeus, Sentenees, ed. de H.

Chadwick, New York, 1959; F. de Paola, La

Sentenze di Sesto, Milano, 1937; F. Wisse,

Die Sextus Spritche. Zum Hellenismus in den

Schriften von Nag Hammadi, Wiesbaden,

1975, p. 55-86; idem, The Sentenees of

Sextus* Nag Hammadi Library in English, II,

Leiden, 1977, p. 454-459; H. Chadwick,

Sextus, Sentenees of în CE, 13, p. 152; J.

Gribommont, Sextus (Sentenees dej, în

DACL, II, p. 2287; R. Kany, Sextus

(Sententiae Sexti), în LACL, p. 557-558, CU

bibliografie.
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Sextus

Sextus, scriitor antignostic, la sfâritul

sec. II i începutul sec. I TI . Singurele in-

formaii despre el le avem de la Eusebiu*
de Cezareea i de la Ieronim*, care

menioneaz i titlul lucrrii lui Sextus:

Despre înviere (De Resurrectione),

îndreptat împotriva gnosticilor.

Eusebiu, Ist bis., V, 27; Ieronim, De vin iii,

50; A.von Harnack, Geschichte der uli-

christtichw Literatur. I, Leipzig2 , 1958, p.

758 i urm., II, I, p. 701; E. Prinzivalli,

Sextus, în DECA, II, p. 2287; R. Hanig
Sextus, Antignosiiker, în LACL, p. 558.

Sybiline, Oracolele vezi
Oracolele Sybiline.

Sidonius Apollinaris

Sidonius Apollinaris (423-480), episcop

de Clermont. S-a nscut la Lyon, într-o

familie înstrit. Dup terminarea studi-

ilor clasice, se cstorete cu Papianilla,

fiica împratului Avitus. al crui panegi-

ric l-a compus i l-a pronunat în faa
senatului în 456. Când Avitus a fost

depus, iar în locul lui a venit Majorian,

acelaî Sidoniu îi compune i prezint

panegiricul. Dup cderea acestuia,

Sidonius se retrage din viaa politic.

Revine în 467, când este trimis în misi-

une pe lâng împratul Anlhemius, fiind

numit prefect al Romei. în 469, înc laic

fiind, este ales i hirotonit episcop de
Clermont, cu intenia de a apra inutul

de goi. Din aceast pricin, dup cuce-

rirea oraului de vizigoi, este exilat Ia

Carcassone de ctre Euric. Este iertat i
repus în scaun în 476.

Sidonius este considerat ultimul repre-

zentant al culturii clasice. Poemele sale,

dintre care mai supravieuiesc 24, dei

nu exceleaz prin imaginaie poetic, se

remarc prin tehnica versificrii pe care

poetul o stpânea în mod deosebit. Ver-

surile sale ne amintesc de Virgiliu i
Horaiu, fiind pline de motive i aluzii la

mitologia pgân. Cele 147 scrisori ale

sale nu au un coninut teologic deosebit.

Ele sunt doar importante pentru cunoa-
terea în ansamblu a istoriei, vieii politice

i sociale i a celei culturale din Galia în

sec. V. Grigorie* cel Mare a realizat o co-

lecie de rugciuni euharistice, scrise de
Sidoniu, intitulat Corttestaîhmcula, care

s-a pierdut. La fel s-a pierdut i traduce-

rea Vieii iui ApoUoniu de Tyana, pe care

Sidoniu a facut-o în perioada exilului su
la Livia.

Migne, PL 58. 437-752; CPL 9R6-987a; ed.

critic: C. Luetjohann. MGH. Auctores

Antiquissimi, VIII, 1887; trad. în englez:
W.B. Anderson în Loeb Library, 2 voi., 1936-

1965; H. Rutherford, Sidonius Apollinaris^

Clermont, 1938; CE. Stevens, Sidonis
Apollinaris and his Age, Oxford, 1933; L.

Loyen, Sidoine Apollmaire ei l'esprit pre-

cieux en Gaule aux derniers jours de
l'Empire* 1943; Nora K. Chadwick, Poetry

andLetters in Early Christian Gaid, 1955; S.

Dill, Roman Society in the Last Centur)' of
fhe Western Empire, New York2 , 1958, p.

187-223; I. Gualandri, Furtiva lectio. Sttidi

su Sidonio Apollinare, Milano, 1979; Bar-

denhewer, IV, p. 652-658; Altaner-Stuiber,

1980. p. 498; G. Bardy, DTC, XIV, pt.a 2-a,

1941, col. 2033-2035; Cross, Sidonius

Apollinaris, în ODCC, p. 1273; S. Pricoco,

Sidoine Apollinaire, în DECA, II, p. 2291-

2293; N. Dehley, Apollinaris Sidonius, în

LACL. p. 42-43, cu bibliografie.

Sigan-Fu, Piatra de la

Piatra de la Sigan-Fu este un monument
nestorian descoperit în 1625, la Sigan-Fu

(Sian-Fu), fosta capital a dinastiei Tang,

în nord-vestul Chinei. Inscripia, scris în
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chinez i o parte în siriacâ, în alfabetul

estrangelo. face aluzie la doctrina cre-

tin, descrie sosirea la Sigan-Fu a unui

misionar cretin, pe nume Olopan din

Tuts'in, în 635. dând totodat informaii

despre soarta Bisericii cretine, pân în

timpul domniei lui Tih-tsung (780-783).

Inscripia este deosebit de important

pentru istoria rspândirii cretinismului în

Orientul îndeprtat înainte de sec. XIII. O
replic a acestei pietre se afl la Muzeul

de Art Metropolitan din New York.

F.v. Holm, The Nestorian Monument,

Chicago, 1909: P.Y Saeki, The Nestorian

Monument m China, 1916; idem» The

Nestorian Documenfs and Relics in China,

Tokyo, 1937; Cross, Sigan-Fu, Stane, The..

înODCC. p. 1273.

Sigistaeus

Sigistaeus, comite vandal care a trit în

Africa în sec. V sau VII. Este autorul

unei scrisori adresate preotului Pa(te-

rn ius, în care elogiaz talentul literar al

acestuia. S-a pstrat doar rspunsul lui

Partemius.

Migne, PLS 3, 447-448; CPL 803; F. Scorza

Barcellona,%/\/^w.y, în DECA, II, p. 2294.

Silvanus sau Silwanos de Qardu

Silvanus sau Silwanos de Qardu, autor

siriac, activ la mijlocul sec. Vil. De la el

s-au pstrat dou tratate, unul împotriva

astrologiei i altul despre doctrina con-

inut în crile platoniciene lutroditefio,

Categoriae, De Interpretatione i despre

prolegomenele neoplatoniciene.

Baumstark, p. 197; Urbina. p. 143.

Simeon de Beth-Arsham

Sirrieon de Beth-Arsham. episcop mo-

nofizit de Beth-Arsham. Este cunoscut în

special pentru cltoriile sale misionare

i pentru disputele pe care le-a avut cu

diveri manihei, daisanii i eutihieni.

Dup o astfel de disput, la care a parti-

cipat i catolicosul Babai*, Simeon

accept scaunul de episcop, care îi mai

fusese oferit, dar îl refuzase. A vizitat

Herta de mai multe ori. în timpul celei de

a treia cltorii la 1 Ierta, când a venit s
o întâlneasc pe împrteasa Teodora, el

a decedat. Assemani fixeaz episcopatul

su între anii 510-515, iar data morii

sale trebuie plasat înainte de anul 548.

când s-a stins din via împrteasa

Teodora.

Simeon a scris o anafora i o serie de

scrisori dintre care s-au pstrai dou,

ambele de interes pentru istoria Bisericii

cretine. Una din aceste scrisori este inti-

tulat Despre Bar-Saunw i secta nes/o-

rienihr, în care vorbete despre originea

nestorianismului i rspândirea lui în

Rsrit. Cea de a doua scrisoare, adresat

lui Simeon stareul din Gabbula. descrie

persecuia cretinilor din Nlajran de ctre

Dhu Nuvvas, regele al-Yaman-ului, în

anul 523. Scrisoarea este datat 524, an

în care se afla la Herta (al-Hirah).

Assemani. BO I, p. 364-379 (cu trad, în lat-

in); J.P. Land, Anecdota Syriaca, 3, p. 235-

242; G. Kn6s, Chresthomatia syriaca,

Gfittingen. 1807, p. 37-54: A. Moberg, The

Book oj'the Himyarites, Lund, 1924; Wright.

p. 60-61; Chaboi. p. 69-70; P. Bruns, Simeon

von Beth Arscham, în LACL, p. 559-560;

Urbina, p. 162, cu bibliografie.

Simeon Diaconul

Simeon Diaconul, cronicar de la mijlocul

sec. X. îi este atribuit o Cronic. Lucra-

rea sa este citat de Elias bar Shinaya cu

referire la anii 6 A.H. = 627-628 d. Hr. i
310 A.H. = 933-934 d. Ilr.
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Bar Hebraeus, Chron, Ecd., II, 126. nota I;

Wright. p. 161.

Sîmeon de Eclessa

Simeon de Edessa, a nu fi confundat cu

omonimul sau din sec. VIII. Despre el se

tiu foarte puine lucruri. A lucrat în

cadrul unui cmin pentru strini din

Edessa. Ii sunt atribuite dou comentarii

veterotestamentare, unul la Facere i
altul la Daniel, din care s-au pstrat frag-

mente.

In mss.: Comm. Hi Gen.. British Museum
Add. 17189; Coturn, in Dan., British

Museum Add. 12172; A.K. Fenz. Daniel-

Memra des Simeosi. Heiligenkreuz;, 1980 (cu

Irad. în german); Baumstark, p. 179-180;

Urbina, p. 112; P. Bruns. Si/neon von Edessa.

în LACL, p. 560.

Simeon de Ken-neshre

Simeon de Ken-neshre, preot despre care

se spune c a scris un tratat împotriva Sf.

Maxim* Mrturisitorul, Qitaestiomun

contra Maxirriianisias, cu tent mono-
lelit, i care ar fi fost compus în sec.

VII. Lucrarea nu a fost înc editat.

Mss. în British Museum 7192 Rich.. sec. X;

Baumstark, p. 247. Urbina. p. 176.

Simeon Metafrastul

Simeon Metafrastul (sec. X), hagliiograf

bizantin, cunoscut i sub denumirea de
Loothetnl. Nu avem date despre viaa

sa. îi datoreaz notorietatea coleciei de

viei ale sfinilor, pe care a scris-o la ce-

rerea împratului. Puine dintre vieile

compilate de el au fost transcrise din

colecii mai vechi. în marea lor majori-

tate ele au fost prelucrate de el, de unde
i numele de Metafrastul. pentru a le face

accesibile i gustate de marele public.

Scopul autorului a fost s realizeze o
carte care s cuprind îndemnuri morale
i exemple de sfinenie. De aceea, aspec-

tul istoric al vieilor a fost mult neglijat.

Intre scrierile care îi sunt atribuite se afl

i o cronic i o colecie de maxime
culese din scrierile Sf. Vasile* cel Mare
i ale altor Prini ai Bisericii.

Migne, PG, 1 14-1 16; A. Ehrhard, Oberfiefe-

nmg und Bestand der hagiographischen

Literatw der griechischen Kirche. II, TU
T
LI,

1938. p. 308-717; H.G. Beck, Kirche und
theologîsche Literaiur im Byzantinischen

Reich, Miinchen, 1959. p. 570-575, cu biblio-

grafie pân la acea dala; J, Darrouzes, (ed.),

Epistoliers byzantins du X8
siecie, Paris,

1960, p. 33-38, 99-163; J. Gouillard, în DCT»
XIV, 2, 1941, col. 2959-2971; Cross, Simeon
Metaphrastes, în ODCC, p. 1275-1276; P.

Canart, Symeon Metaphrasies (Logorhetes),

în CE, 13. p. 875.

Simeon Monahul

Simeon Monahul, ucenic al lui Rabban
Jozadaq, întemeietorul unei mnstiri din

munii Qardu în sec. VII. Este autorul

biografiei lui Rabban Hormizd Persanul,

fondatorul mnstirii din Aqosh. Lucra-

rea are o importan istoric deosebit

pentru cunoaterea vieii cretine în acea

perioad, în imperiul persan.

E.A. Wallis Budge. The Life of Rabban
Hormizd. Berlin, 1894 cu Irad. în englez;

idem. The Histories oj Rabban Hormizd the

Persian and Rabban Bar ldta. London, 1902;

Urbina, p. 144.

Simeon Quqaya

Simeon Quqaya (Aigulus), olar de

meserie i diacon. A trit în satul Geshir,

nu departe de mnstirea Mar Bassus, la

sfâritul sec. V i începutul sec. VI. în
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timp ce lucra la roala sa de olar. mo-
delând lutul, Simeon compunea imne, pe

care le scria pe diverse tblie sau pe

pergament. Vestea despre talentul su a

ajuns la .urechile lui Iacob* de Semgh,
care i-a fcut o vizit i a citii imnele pe

care Ie-a compus. A luat cu sine câteva

dintre ele i l-a încurajat si-i continue

activitatea. S-a pstrat o colecie de nou
imne, intitulat Quqayatha* dedicate

Naterii Domnului.

S. Euringer. OC. 2, 3. 1913, p. 221-235 cu

traducere german; Wrighl, p. 59-60: Urbina,

p. 109.

Simeon de Rewardashir

Simeon de Rewardashir, a activat la

mijlocul sec. VII, în timpul catolicosului

Isho-yabh* III. A compus o colecie de

norme juridice în limba persan. îi mai

sunt atribuite 22 de rspunsuri pe teme

juridice, care trateaz probleme de

motenire, de famlilie etc. Lucrarea s-a

pstrat în traducere siriac.

E. Sachau, Syrische Rechtsbîicher 3, p. 203-

253, cu trad. în german: A. Riickcr, Die

Canones des Simeon von Rewardashir,

Leipzig. 1908; Baumstark, p. 206-207:

Urbina. p. 148.

Puseik. care au format primul grup de

martiri din perioada sassanid. Numele
iui Simeon apare în listele episcopale din

vremea lui Dadisho în 424, ca fiind con-

tracandidatul lui Papa bar Aggai, episcop

de Seleucia. Dei a fost ales în locul Iui

Aggai, care fusese depus, Simeon ocup
scaunul rmas vacant numai dup moar-

tea acestuia. Ptimirile sale descriu sufe-

rinele i evenimentele din perioada per-

secuiei i a morii sale martirice. Lui

Simeon îi sunt atribuite câteva imne

liturgice, incluse în crile de slujb

nestoriene. Acestea au fost pstrate între

imnele lui Efrem* irul. Abhd-isho îi

mai atribuie lucrarea Kethabha c/h 'Ahha-

lurtha - Cartea Prw(i/or< care, dup
opinia lui Sachau, trateaz despre ierar-

hia cereasc i cea pmânteasc.

M. Kmosko, PS II. 1048-1051, cu trad. lati-

n; Maruta, Acta sanctorum martyntm orierr-

tatium\ ed. de S.E. Assemani, 2 voi., Roma,

1748, voi. I, p. 10-36; M. Krnosko (edit. i
trad.), Mariyrium Bcati Simeonis Bar

Sa6ba'e9 în Patr. Syr. 2, 1907, 715-777; J.

Labourt, Le christianisme dans l'Empire

Pene, Paris, 1904; P. Peeters, La date du

wartyre de S. Symâon, Anal Boli. 56, 1938, p.

1 18-143; A. Penna. Simeon Barsahae, St., în

CE, 13, p. 218; Wright, p. 30; Urbina, p. 51,

195, cu bibliografie.

Simeon bar Saba'e

Simeon bar Saba'e, martir, episcop de

Seleucia-Ctesiphon, Mesopotamia. Bar

sabba'e înseamn 'fiu de vopsitor'. Ca
episcop, s-a confruntat cu o serie de

probleme, dintre care cea mai dificil a

fost acuzaia de a fi fost unealta împra-
tului bizantin, fapt care l-a dus în cele din

urm la moarte de martir în timpul per-

secuiei lui Sapor, 341/4, alturi de
preoii Abdhaikla i Hanania, eunucul

Gushlahazad, Tarbo, sora Lui Simeon, i

Simeon Stilitul sau Stâlpnicul

Simeon Stilitul sau Stâlpnicul (390-459),

cel dintâi ascet stâlpnic sau stilit. S-a ns-
cut în satul Sis, la poalele munilor

Taurus. îmbrieaz viaa monahal Ia

mnstirea Eusebona (de Ia Teii
fc

Ada,

între Antiohia i Alep). De aici se muta la

Telanissos, unde triete ca anahoret.

Practica ascetic pe care o îmbrieaz
ia un aspect original. Simeon începe s
înale o serie de stâlpi, în vârful crora,

expus elementelor naturii, duce o via
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de rugciune. Treptat, stâlpii pe care îi

ridic sunt din ce în ce mai înali, ultimul

stâlp. în vârful cruia a rmas pân la

sfâritul vieii, având 16 m. înlime.
Nevoinele sale, îmbinate cu rugciunea,
atrag o mulime de pelerini, dar i de imi-
tatori, vestea ncvoinelor sale deosebite
ajungând pân la Paris. Sîmeon a exerci-

tat o puternic influen în rândul credin-

cioilor i al monahilor, pe care i-a

îndemnat s pstreze ortodoxia calcedo-
nian. De altfel, monofiziii, atribuindu-i
o serie de scrisori, au încercat s-l
includ în tabra lor. Cele trei scrisori,

puse sub numele lui. nu sunt autentice i
au fost scrise mai târziu. Prezentarea
vieii fui, al crei autor nu este cunoscut
cu certitudine, dar se presupune c ar fi

un oarecare Cosma, a fost editat i pu-
blicat de Assemani.

Assemani, Acta Sanctorum Martyrum, voi,
II, p. 268 i urni.; BS, II, 1116-1138; H.
Delehaye, Les saints stylites. Bruxelles.
1923; A. VoQbus, History of Ascetidsm in
the Syrian Orient, II, Louvain, 1960, p. 207-
223; Wrighl, p. 44-45; Duval, p. 350-351;
Cross. Sîmeon Sty/îtes, în ODCC, p. 1276;
Baumstark, p. 60-61; J. Gribomont, Simeon
Sfylite I'Aficien, în DECA, II, p, 2295-2296;
Urbina, p. 102-103, cu bibliografie; P. Bruns!
Simeon Stylites, în LACL, p. 260, cu bibli-

ografie.

Simeon barTabbakhe

Simeon bar Tabbakhe, a deinui funcia
de mare trezorer sub califul al-Mansur, în

aceeai perioad în care fratele su întru

credin, George bar Bokht-isho din
Gundishapur sau Beth Lapat, îndeplinea
funcia de medic aJ palatului. Abdh-isho
îi atribuie o singur lucrare. Este vorba
de o istorie bisericeasc care s-a pierdut.
Fr îndoial, lucrarea a continui infor-

maii deosebit de preioase, dac avem în

vedere funcia deinut de el.

Wright, p. 130-131; Assemani, BO, III, 1

157.

Simeon Noul Teolog

Simeon Noul Teolog (949- 1022), clugr
ortodox, autor de scrieri mistice. S-a ns-
cut la Galatea. în Paphlagonia (Asia
Mic), în anul 949, într-o familie care
aparinea aristocraiei bizantine cu influ-

en în sfera politic. Viaa lui Simeon
coincide în mare msur cu domnia celui

mai reprezentativ împrat din dinastia

macedonian, Vasile II Bulgaroctonul

(976-1025). Este luat de unchiul su la

curtea imperial din Constantinopol.
unde îi desvârete studiile. Intenia
unchiului su era ca nepotul su s fac
carier la curtea imperial. Sub influena
unui clugr studit, Simeon cel Pios, el

se hotrte sâ devin clugr. Dup o
scurt vizit în inutul natal, revine la

Constantinopol i îmbrac haina mona-
hal la mnstirea Studion. Datorit unor
neînelegeri cu stareul mnstirii, care
nu vedea cu ochi buni druirea i ascul-

tarea pe care el le arta fa de printele
lui duhovnicesc, Simeon este silit s p-
rseasc Studion-ul. Se retrage la mns-
tirea Sf. Mamas, din partea de sud-vest a

Constantinopolului, unde începe din nou
viaa monahal ca novice, pstrând leg-
tura cu printele su duhovnicesc. Este
hirotonit preot, iar dup trei ani, comuni-
tatea de aici îl alege stare, cu aprobarea
patriarhului Nicolae. Este perioada în

care Simeon devine vestit în Constanti-

nopol pentru viaa sa de sfinenie i în-

elepciune. Situaia devine din nou defa-
vorabil, pentru acelai motiv, i anume,
cinstirea pe care el o arta printelui su
duhovnicesc, care decedase în 987. Este
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silit s renune Ia streie în 1005, iar în

1009 patriarhul îl exileaz. Obligat s
prseasc aceast mnstire, Simeon se

îndreapt spre mnstirea Sf Marina, pe

rmul asiatic al Bosforului, lâng Chry-

sopolis (Sutari), lca pe care el însui l-a

restaurat- Aici este cutat de un mare

numr de credincioi, muli dintre ei

aparinînd aristocraiei. Nemulumirea

artat de acetia i probabil presiunile

lor asupra patriarhului, l-au determinat s
ridice interdiciile la care era supus

Simeon. în plus, Simeon a fost invitat s
se reîntoarc la Studion, iar patriarhul îi

ofer un post de arhiepiscop, pe care el îl

refuz, preferând s rmân în conti-

nuare, în retragere de bunvoie, la mns-
tirea Sf. Marina, pân la moartea sa în

1022. Fr îndoial, el este cel mai mare

teolog byzantin. Numele de "Noul Teo-

log' îl plaseaz în comparaie cu marele

gânditor al Bisericii Ortodoxe de Rsrit

Sf. Grigorie* de Nazianz, cunoscut ca

'Grigorie Teologul'. întreaga sa înv-
tur se centreaz în jurul vederii Luminii

Divine, dei ea rmâne în acelai timp

hristocentric. accentuând importana Sf.

Euharistii. El a îmbinat tradiia contem-

plativ a lui Isaac* de Ninive cu tradiia

cenobitic a Sf. Vasile* cel Mare i

Teodor* Studitul. A fost influenat de

omiliile lui Macarie* Egipteanul. La rân-

dul lui, a exercitat o influen formativ,

dând imbold apariiei micrii ascetice

bizantine, cunoscut sub numele de isi-

hasm.

Opera lui Simeon poate fi divizat în

patru categorii: 1. Cateheze. în numr de

34: 2. Cuvântri teologice, în numr de

3, i etice, în numr de 1 5; 3. Capete teo-

logice i practice, 225 la numr, i

Inmele dragostei dumnezeieti. Este greu

de fixat cu exactitate data la care a scris

aceste lucrri. Catehezele au fost com-

puse i inute în timpul ederii sale la

mnstirea Studion. Tot acolo se crede c
a scris imne, lucrri exegetice i scrisori,

care nu s-au pstrat. Dup retragerea sa

din funcia de stare, a alctuit capetele

despre virtui i despre patimile opuse

]or, în timpul disputei cu tefan al Ni-

comidiei. a scris bucile oratorice. Ni-

chita Stithatul menioneaz, din perioada

retragerii sale. doar scrierea de imne.

Simeon Noul Teolog se încadreaz în tra-

diia ascetic i duhovniceasc rsri-

tean, analizând i descriind urcuul

duhovnicesc al omului, de la curirea de

patimi i dobândirea virtuilor, la con-

templarea raiunilor duhovniceti i apoi

la vederea lui Dumnezeu în lumin i la

unirea cu el. La aceast tradiie el adaug

o nuan nou, care pune accentul în mod
deosebit pe simire, pe contiin, pe

iubire i pe lumin, ceea ce a (acut pe

unii gânditori s-l considere înnoitor în

tradiia duhovniceasc a ortodoxiei. De

fapt, acest accent pus pe simire i pe

vederea lui Dumnezeu în lumin, nu face

decât s dezvolte treapta a treia a urcu-

ului duhovnicesc al omului care îi de-

dic viaa rugciunii neîncetate. Cci e

vorba de o simire sfânt, plin de iubirea

de Dumnezeu, venit dup curirea de

patimile egoiste. Punctul de pornire al

teologiei sale rezid în dorina omului de

a se mântui. Orice cretin, care dorete s
se mântuiasc, trebuie s ajung la

sfinire sau la contiina harului prezent

în el de Ia Botez. în virtutea acestei con-

tiine, el trebuie s purcead la curirea

de pcate. Pe msura curirii, de pcate

se ivete în om simirea sau vederea lui

Dumnezeu. La acest proces concur

credina, harul i voina liber de mân-

tuire, în acest sens, darul suprem al ve-

derii lui Dumnezeu este un dat potenial

pentru toi cretinii. Simeon nu solicit o

vedere sau simire egal în intensitate de

la toi cretinii. Ea depinde de puterea de
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realizare a fiecruia. El vorbete despre
simirea sau vederea lui Dumnezeu de
aici i din viaa viitoare, înelegând acest
act în funcie de gradele reduse sau mai
mari de simire i vedere ale credincio-
ilor: 'Acum mrturisim i spunem c
lum arvuna msurat a tuturor bun-
tilor, iar totul, ndjduim s lum dup
moarte" (Cuvântul moral V). El afirm
c simirea sau vederea lui Dumnezeu,
înc din timpul vieii de aici, se bazeaz
pe distincia ce o facem între raiona-
mentul asupra lui Dumnezeu i legtura
nemijlocit pe care o are cu puterea lui

Dumnezeu sufletul care înainteaz în vir-
tui i a ajuns Ja anumite grade ale iubirii.

Raionamentul face presupuneri despre
Dumnezeu, din spuse sau dup auz. De
aceea, nu reprezint adevrata cunoa-
tere. Adevrata cunoatere e din vedere.
Prin vedere, cel ce cunoate sesizeaz o
lumin care iradiaz din cel cunoscut, o
lumin material, dac e obiect sensibil,
o lumin spiritual, dac e un focar spi-
ritual. Aceast lumin e în acelai timp
sens, pentru c reprezint o anumit par-
ticularitate a celui cunoscut. Altceva e s
cunoti un om din auzite i altceva e s-l
cunoti din vedere. Aceasta e o cunoa-
tere în lumina lui. Tot aa, altceva e s-L
cunoti pe Dumnezeu din auzite i altce-
va e s-L cunoti prin 'lucrarea i puterea
Preasfântului Su Duh. sau a lumi-
nii '{Id). Consecina simirii sau a vederii
lui Dumnezeu este unirea cu El. Simeon
accentueaz atât de mult unirea între per-
soana uman i Persoana lui Hristos,
venit prin lumina iubirii în persoana
curit de egoismul patimilor, încât o
vede pe aceasta devenit împreun su-
biect al luminii sau iubirii lui Hristos i al

tuturor lucrrilor Lui, ba chiar al Fiinei
Lui dumnezeieti, dar prin participare, nu
prin ea însi, fntreaga omenire e che-
mat s se adune prin dragoste în Sfânta

Treime, adic în unitatea Aceleia i prin
aceasta în unitatea ei însi, ca s fie

Dumnezeu totul în toate, dar fr ca aces-
tea s fie anulate. Aceast iubire sau
lumin, care le va uni pe toate fr s le

confunde, nu poate fi decât o iubire, o
lumin, o bucurie trit de persoane. De
aici i contribuia nou pe care Simeon o
aduce teologiei duhovniceti a Prinilor
anteriori, prin accentul deosebit de puter-
nic pe care îl pune pe personalismul lui

Dumnezeu i pe relaia personal a fp-
turii umane cu El. El prezint bogia
complex, vie i cald a relaiei omului
ca persoan cu Dumnezeu ca Persoan
(D. Slniloae). Viaa Sf. Simeon a fost
scris de Niceta Stithatul.

Migne. PG 120. 604-688; Kax,Wi<JEiq
(Catecheses), ed. de B. Krivocheine i J.

Paramelle,înSCh.,96, 104. 113, Paris. 1963-
1965; Evxaptaria (Aclions du grces) I i
2, în SCh. 113, Paris, 1965; Aâyoi 0eo-
HoyikoL Aoyoi HOiKoi (Traites Theoto-
gicpies el Efhiques), ed. de J. Darrouzes, în

SCh, 122, 129. Paris, 1966-1967; KecpÂaia
(Chaprtres theologiqnes, gnostiques el prac-
liques), ed. de J. Darrouzes, în SCh.. 51,
1957; Hymnes, ed. de J. Koder, J. Paramelle
i L. Neyrand, SCh. 156, 174. 196, Paris,

1969, 1970-1971; \Ep\siola\ nu exist ediie
critic; Aoyog nepi ^op/tÂopfaewg, ed. de
K. Holl în Enthusiasimis und Bmsgewalt
heim griechischen Monchtum, Leipzig. 1 8Q8.

p. 1 10-127: t/n grand mystique byzantin. Vie
de Symeon le Novveau Theologien (949-
1022)par Nicetas Slethalos, ed. i trad. de I.

Hausherr i G. Horn, Orientalia Chrisliana.

Rome, 1929, p. 1-128; Simeon Noul Teolog,
Cele 225 de capele teologice si ascetice;

Capete morale; Cuvântrile morale întâi i a
cincea, trad. de Pr. Prof. Acad. D. Stniloae,
în Filocalia, voi. VI, E1BOR, 1977.
Bucureti. 1977, p. 6-204; hunele, trad. de Pr.

Prof. Acad. D. Stniloae, în Studii de
Teologie Dogmatic Ortodox, Editura Mi-
tropoliei Olteniei. Craiova. 1991, p. 307-705;
Archbishop Basil Krivocheine, St. Svmeon
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the New Theologian. Life-SpirifMality'Doc-

irine. In the Light of CJtrisL St. Vladimir's

Seminary Press, Creslwood, New York,

1986, în rom. E1BMBOR, 1997; id., The

Brother-Loving Poor Mart, The Mystkal

Aulohiography of St. Si/neon the New
Theologian, în Cnristian East, II, 1953-1954,

p. 2l6-227;id., The Wriiings of St Symeon

the New Theologian, în OCP, XX, 1954. p.

298-328; J. Gouillard. AA, în DTC, XIV,

pt.2. 1941; col. 2941-2956; Cross, ODCC, p.

1275; J.M. Hussey, Symeon the New

Theologian. în CE, 13, p. 875-876.

Simon Magul

Prinii Bisericii îl consider pe Simon

Magul ca fiind printele tuturor ereziilor.

Sf. Irineu* de Lyon spune: Simon autem

SamarUanus ex quo universae haereses

suhstituerenL Prima meniune o gsim în

Faptele ApostoliVor,VIU9-24, el a fost

contemporan cu apostolii i samaritean

(Samaria, ora de mare notorietate, indis-

ciplinat în materie de religie) i practica

magia cu mare succes. Justin Martirul

amintete i el de Simon, ca fiind origi-

nar din Gitta i c a venit la Roma în tim-

pul lui Claudius Cezar, uimind foarte

mult lume cu puterile lui magice. Simon

n-a fost cretin disident, i dac prinii

Bisericii rmân pe aceast poziie, ei

admit tacit c gnosticismul n-a fost un

fenomen interior cretinismului. El afir-

m despre sine c este un Mesia: *Eu

sunt Dumnezeu sau Fiul sau Duhul

Sfânt. i iat-mâ! Deja lumea este pier-

dut i voi oamenii vei pieri datorit gre-

elilor voastre. îns eu vreau s v sal-

vez. Voi m vei revedea întorcându-m

cu o putere celest. Fericii vor fi cei care

mi se vor închina, ceilali vor fi dai focu-

lui etern!' (Origen, Contra Celsum,

VII, 10). Doctrina Iui Simon poate fi

reconstituit din scrierile lui Justin Mar-

tirul, Apologie, Teitullian*, De Anima,

Irineu*, Adversus haereses , Jpolit*,

Refittatio omnium haeresium. Ii este atri-

buit de ctre Ipolit lucrarea Apophasis

MegaJe (Marea Revelaie). O surs

foarte preioas o constituie scrierile

numite clementine sau pseudo-clemen-

tinc (papa Clement Romanul, 88-97

d.H.), Recognitioms i Homiliae. Con-

form acestor mrturii Simon Magul a

studiat la Alexandria, capitala intelectua-

litii diasporei evreieti. La întoarcerea

în Samaria, el intr într-o sect fondat

de Dositei. Douzeci i apte de ani dup
moartea lui [isus, Simon l-a întâlnit pe

Sf. Petru în Cezareea i au avut o con-

fruntare care a durat trei zile. El a respins

doctrina Vechiului Testament care afirm

c Demiurgul este Dumnezeul Unic.

Exist mai muli zei i deasupra tuturor

un Dumnezeu primordial, nenscut i

necunoscut, Dumnezeul Dumnezeilor.

Esena Sa este Buntatea. Dumnezeul

necunoscut se manifest în Simon i

Elena, care mai este cunoscut i sub nu-

mele de Selena, împrumut mitologic de

la antica zei a lunii. în lexicul gnostic,

Luna nu este decât numele exoteric al

personajului, numele adevrat este Epi-

noda, Eimoda, Sophia scut Sfântul Spirit.

în voiajul terestru al lui Simon, el cl-
torete cu femeia lui. Elena, (instrument

al rscumprrii universale), pe care a

descoperit-o într-un bordel din Tyr i

care, dup el, era cea mai recent i mai

umil încarnare deczut a gândirii lui

Dumnezeu. Cei doi alctuiesc un cuplu

divin, zeul tat i zeia mam, mit care se

regsete la siro-caldeeni. Dumnezeul

Vechiului Testament nu este Dumnezeul

cel Bun, ci este un Dumnezeu al drep-

tii, i în consecin, un Dumnezeu ru.

Imperfeciunea creatorului este trans-

mis i creaiei sale. Istoria creaiei, sau

seria creaiilor, nu este decât o degradare

progresiv, o alienare. Lumea a fost fa-
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cut de îngeri i puteri derivate din

Ennoda, gândirea Tatlui primordial.

Rul provine din discordia dintre îngerii

cereti care îi împart dominaia asupra
lumii. Sub dominaia acestui Dumnezeu,
oamenii sufer, iar sufletul este închis în

trup. Un singur mijloc îl poate salva pe
om, cunoaterea Divinitii. Acesta este

nucleul gândirii lui Simon redat în scrie-

rile pseudo-clementine. Imaginea care

ne-a rmas despre Simon Magul i ges-
turile sale ne vin din surse cretine i
numai favorabile nu îi sunt. El a încercat

i la Roma (unde era cunoscut ca
Faustus, cel favorizat) s-i fac rolul

încercând s se ridice la cer în faa unei

mari mulimi de spectatori, îns rugci-
unea Sf. Petru a fcut ca el s cad pe

pmânt, aceast cdere a însemnat i
sfâritul carierei lui Simon Magul. (F.F.)

lusl'mj Apologia 26, 1-3: Irineu. Adv, haer.,

L 23, 1-2; 24, 1-2; W. Bossuet, Die
Hauptprobieme des Gnostiiismus, 1907; H.
Leisegang, Die Gnostiker, 1955; L. Cerfaux,
La gnose simonienne, Recueil L, Cerfaux,
Gembleux, 1954, p. 191-158; R. Grant, La
gnose et tes origines chretiennes. Paris,

1964; J.M.A. Sables Dabadie, Recherches
sur Simon le Magicien, Paris, 1962; K.
Beischlag, Simon Magus tind die christliche

Gnosi,s< TQbingen, 1974; G. Salmon, Simon
Magus, "n Smith-Wace, IV, p. 681-688; E.

Amman, Simon le Magicien, în DTC, XIV,
pt. 2, 1941, col. 2130-2340; Cross. Simon
Magus, în ODCC, p. 1277; E. Perreto, Simon
le Magicien - Simoniem. art. în DECA, II, p
2296-2297.

Simplicianus de Milano

Simplicianus de Milano (m. 400/1 ), preot

i mai apoi episcop de Milano, succesor
al lui Ambrozie*. Iniiat în filosofia neo-

platonician i teolog erudit, Simpli-
cianus a jucat un rol important în în-

cretinarea lui Marius* Victorinus i

Augustin*. A fost apropiat lui Ambrozie,
care i-a adresat câteva scrisori. Din
nefericire scrisorile de rspuns ale lui

Simplicianus nu s-au pstrat. La rândul

Iui. Augustin i-a dedicat: De diversis

quaestionibus ad Simplicîanum i i-a

adresat una din epistolele sale (Ep. 37).

F. Savio, Gli antichi vescovl I'/talia dalie

origini al 1300 descritti per regioni. La
Lombardia, Firenze, 1973, p. 145-150; S.

Zincone, Simplicianus de Milan. în DECA
II, p. 2297-2298.

Sinesiu de Cyrene

Sinesiu de Cyrene (c.370-c. 414), epis-

cop de Ptolemais. S-a nscut la Cyrene,
în Lybia, între anii 370-375, într-o veche
familie pgân, i a fost educat în oraul
natal. Studiaz apoi sub îndrumarea ves-

titei Hypatia* la Alexandria, care I-a

iniiat în tainele filosofiei neoplatoni-

cienc. Viziteaz Atena i rmâne deza-

mgit deoarece 'filosofia a prsit ceta-

tea'. In 399 este trimis ambasador la

Constantinopol de ctre cetenii din

Pentapolis, de unde revine în 402, dup
ce obinuse uurarea taxelor impuse
acestora. Se cstorete la Alexandria cu
o cretin, primind binecuvântarea lui

Teofll*. în anul 410 este numit episcop

de Ptolemais, se pare, fr a fi fost bote-

zat. Primete hirotonia în treapta de epis-

cop cu condiia de a rmâne cstorit i
de a nu-i abandona credina în preexis-

tenta sufletelor, venicia lumii i concep-
tul alegoric de înviere a trupului. Teofil

consimte, dei el însui a condamnat
aceste învturi. Convingerile sale filo-

sofice i-au atras denumirea de 'platoni-

cianul cu mitr 1

. A decedat înainte de
uciderea Hypatiei în anul 415.

Opera pe care ne-a lsat-o motenire în

scurta lui activitate, reliefeaz erudiia sa

clasic i talentul filosofic deosebit, fiind

admirat în Bizan pentru stilul su attic
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remarcabil. In Cuvânt despre imperiu

ctre împratul Arcadiu, reia viziunea

piatonician asupra statului, criticând

totodat starea de fapt de la curtea impe-

rial din Constantinopol, adic, luxul i
pompa excesive cu care este înconjurat

împratul, corupia i necinstea celor

care se aflau la curte. Carte despre pro-

viden sau (cuvântri) egiptene, un

tratat alegoric despre frmântrile exis-

tente în imperiu. în vremea împratului

Arcadie. Diofi sau despre viaa sa

expune viaa i operele lui Dion, vestitul

sofist, filosof i orator, menionat de Fi-

lostrat din Lemnos în rândul sofitilor. El

justific preocuprile cu filosofia i reto-

rica i îi expune propria sa tllosofie ca

adept al lui Dion. li atac pe sofiti pen-

tru ambiia lor, considerându-i mai mult

cuttori dup onoruri i reputaie, decât

dup adevr. Este critic la adresa mona-

hilor, pe care îi consider obraznici, ig-

norani, amestecând absurd cuvinte i
dogme, mai degrab vrednici de plâns

decât de râs, barbari care ar vrea s fac

filosofic, cu posibiliti sub natura co-

mun, nu atât istei, cât grai (Coman).

Lauda calviiei, un tratat umoristic pro-

vocat de lucrarea lui Dion Lauda ple-

telor. Fcând uz de exemple din natur,

istorie i mitologie, el susine c pleuvia

sau calviia este o podoab a omului, un

semn de înelepciune i o trstur de

asemnare cu Dumnezeu. Despre vise

trateaz despre originea, funcia i sem-

nificaia viselor. Tratatul, scris într-o sin-

gur noapte, a fost trimis Hypatiei spre

cercetare i apreciere. Dup prerea lui,

visele simt revelaii divine, deoarece

între suflet i dumnezeul intracosmic

(encosrnios) este o strâns legtur. Vi-

sele sunt de origine divin i nu necesit

interpretare mai ales pentru cei virtuoi,

care cultiv prudena i urmeaz tradiia.

Cuvânt despre darul aslrolahului, adre-

sat lui Paeoniu din Constantinopol, dor-

nic de a se iniia în astronomic. Dup el,

astronomia este o tiin venerabil, un

instrument apropiat de negrita teologie.

De la Sinesiu au rmas i un numr de

1 56 de scrisori, unele adresate Hypatiei,

9 imne, scrise în dialect doric, cu un pro-

fund coninut religios, fragmente .
din

dou omilii i dou cuvântri cu caracter

politic împotriva invaziilor barbare care

au devastat Pentapolis în 406-407 i apoi

în 412.

Sinesiu nu a conceput un sistem teologic.

doctrina sa teologic fiind presrat. în

scrierile sale, sub forma unor meditaii i

aprecieri concise, cu precdere în Imne.

Teologia sa este un amestec de idei neo-

platoniciene i cretine, care dau mr-

turie despre evlavia special a acestui

filosof i ierarh deosebit.

Migne, PG 66, 1021-1736; N. Terzaghi (ed.),

Hynmi et opuscula, 2 voi.. Roma, 1939-

1944; A. Fitzgerald, The Letters ofSynesius

of Cyrene, London, 1926; Idem. The Essays

and Hymns ofSynesius ofCyrene, Including

the Address to the Emperor Arcadius and the

Politica! Speeches, 2 voi., London, 1930; A.

Gardner, Synesius of Cyrene, Phiiosopher

and Bishop, London, 1886; T.R. Lacomb,

Synesius, art. în Smith-Wace, IV, p. 756-780; .

W.S. Crawford, Synesius the Hellene*

London. 1901; J. C. Pândo, The Life and

Times oj Synesius of Cyrene as Revealed in

his Works, Washington, 1940; I. G. Coman,

Patroiogie, 1956. p. 150-151; Altaner-

Stuiber, 1980, 282 i urm.; Cross. Synesius,

art. în ODCC, p. 1332; Quasten, Patrolog)>,

III, p. 106-1 14, cu bibliografie; I. G. Coman,

[II. p. 256-283; P. Canivel, Synesius of

Cyrene, în CE, 13, p. 885; E. Cavalcanti,

Synesius de Cyrene, în DECA, II, p. 2352-

2354. cu bibliografie; S. Vollenweider,

Synesius von Cyrene, în LACL, p. 579-580,

vezi bibliografia.
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Siricius

,
Siricius (c. 334-399), urmaul papei
Damasus i susintor al acestuia îm-
potriva lui Ursicinus, la scaunul episco-
pal din Roma (384). Dei adevrata per-

sonalitate a Bisericii apusene în acea
vreme era Ambrozie*. Siricius rmâne în

istoria papalitii ca autor al primei
decreta Iii (scrisoare papal ca rspuns la

o întrebare anume i care are în contextul
jurisdiciei papaJe autoritate de lege).

Este vorba de scrisoarea din anul 385,
prin care Siricius rspunde la cele apte
întrebri puse de Himerius. episcop de
Tarragona, privind o serie de probleme
de disciplin. în anul 386, Siricius ine
un sinod la Roma. care promulg nou
canoane privind disciplina bisericeasc i
Ie trimite Bisericii din Africa. Siricius

continu insistentele lui Damasus de a
pstra jurisdicia Romei în Iliria de r-
srit, prin meninerea unui vicariat al

crui cap era numit de Roma, dei acest
teritoriu, împreun cu Dacia i Mace-
donia, fuseser trecute, datorit schim-
brilor politice, începând cu anul 388, în

contextul larg al jurisdiciei Noii Rome,
adic a Constantinopolului. în total, lui

Siricius îi este atribuit un numr de apte
scrisori, interpretate în prezent ca mr-
turie a primului pas spre formularea pri-

matului papal.

Migne, PL, 13, I 131-1 I7X; Idem. PLS, 567
i urm.; CPL. 1637; J. Janini, Siricio y (as

quatro temporas. Una MestigOcfon sobre
Urs fuemes de la espiritualidad seglar y de/

Sttcrameruario Leonhmo. Valencia. 1958; E.

Caspar, Geschichte des Papstums, I, 1930. p.

257-285; J. Barmby, Siricius, art. în Smith-
Wace. IV, p. 696-702;' E. Amann, Sirjce, art.

în DTC. XIV, pt. 2, 194], col. 2171-2174;

Ouasten. Patrohgy, IV, p.580-581. cu biblio-

grafic selectiv; B. Studer, Strice, pape, în

DECA, II, p. 2299.

Sixt II

Sixt JI, succesoral lui tefan pe scaunul
episcopal al Romei. Din Liber Poni,
ficdlis aflm c a fost grec de origine i
filosof. Rufin* de Aquileia îl consider
autorul culegerii de maxime: Sententiae
Sexti*, iar A. von Harnack îi atribuie

trataii I Ad Novatianum.

Migne, PL 5. 83-100; Jaffe. I, p. 21 i urm.;
P. Hinschius, Decreta/s, Leipzig. 1863. 189-

194; H. Chadwick, The Sentences o/Sixius,
Cam bridge, 1959 (texl grec i latin); Cross,'

Sixrus //, în ODCC, p. 1281; A. Di Berardino.
Sixie 11, în DECA, II, p. 2303; O. Kampert,
Six/its IL von Rom, în LACL, p. 562.

Smaragdus de Saint Mihiel

Smaragdus de Saint Mihiel, clugr
benedictin i abate al mnstirii Saint
Mihiel de lâng Meuse. Pred latina la

coala monahal de la Castellion. în

aceast perioad redacteaz una din
primele sale lucrri, un comentariu la

manualul lui Donatus*, Liber partibus
Donai. Dup ce ajunge abate, înte-

meiaz mnstirea St. Mihiel. în calitate

de abate, se intereseaz în mod deosebit
de viaa din mnstire i de disciplina

monahal. Drept aceea, scrie o lucrare.

intitulat Diadema monahorwn, în care îi

îndeamn pe monahi la practicarea vir-

tuilor. Sursele principale de inspiraie

au fost operele Prinilor Bisericii, Ca
material pregtitor pentru sinodul de la

Aaclien din 809, el întocmete o lucrare

în care încearc s justifice poziia
teologilor franci în controversa Filioque,
Pentru Ludovic cel Pios. Smaragdus
scrie Via regia, în care abordeaz proble-
ma formrii spirituale a unui prin,
accentuând în mod cu totul aparte asupra
pietii i dreptii, ca virtui necesare
unui conductor cretin. Dup încheierea
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sinodului de la Aachen din 817, Sma*

ragdus se apleac din nou asupra proble-

mei disciplinei monahale, în lucrarea sa

Expositio in regulam $, Benedictin în care

încearc nu numai s reevalueze situaia

general din monahismul benedictin, ci

sugereaz redimensionarea vieii mona-

hale i punerea ei pe fgaul trasat de

Benedict* de Aniane. Ultima sa lucrare

este o culegere de texte patristice folosi-

toare pentru comentarea epistolelor i

Evangheliilor din duminicile i srbto-

rile de peste an. Lucrarea nu este origi-

nal. Cu toate acestea ea este o dovad a

culturii vaste, mai ales patristice, a lui

Smaragdus.

Migne, PL 102, 1-970; MGPoetae, I. 605-

609; 2, 91 8-924; J.M. O'Donnell, Smaragdus

ofSaint-MihieL în CE, 13, p. 300.

Socrate

Socrate (380-450), unul din cei mai inte-

resani i mai valoroi istorici bisericeti.

S-a nscut Ia Constantinopol în anul 380.

A învat sub îndrumarea lui Helladiu i

Amoniu, venii de la Alexandria la Con-

stantinopol. i retorica sub îndrumarea

filosofului sofist Troilus. Dup termi-

narea studiilor, îmbrieaz avocatura.

Se pare c denumirea de 'Scliolasticus"

se leag de aceast îndeletnicire.

La sugestia unui oarecare Teodor, despre

care se tie doar c a fost cleric, Socrate

scrie Istoria bisericeasca, menit a fi o

continuare a Istoriei bisericeti a lui

Eusebiu* de Cezareea, dup cum spune

el însui. Lucrarea este împrit în apte

cri, preluând evenimentele de la abdi-

carea lui Diocleian în 305 i pân în anul

439. Fiecare carte trateaz domnia unui

împrat pân la moarte i reprezint,

dup toate evalurile, cea mai izbutit

continuare a lucrrii lui Eusebiu, în unele

privine depindu-l pe acesta, cum ar fi

în obiectivitate i sinceritate. El este mai

mult interesat de istoria i viaa Bisericii

i mai puin de problemele teologice.

De aceea, acest ultim aspect nu se bucur

de o tratare amnunit. El acord atenie

i istoriei profane, evenimentele legate

de Constantinopol preocupându-l în mod
special. Dei nu a împrtit ideile

novaiene, el trateaz cu oarecare pr-

tinire problematica acestora. A folosit

informaii de la ali autori i din diverse

documente oficiale, ca de exemplu,

Rufiiî*, Eusebiu de Cezareea, scrisorile

lui Atanasie*, listele episcopale i.în spe-

cial, Actele conciliare din 375, redactate

de Sabin de Heracleea, scrisori ale

împrailor sau ale episcopilor etc. întru-

cât citatele preluate din aceste surse sunt

redate aproape cuvânt cu cuvânt, lucra-

rea lui Socrate este un izvor deosebit de

valoros pentru istoriografie. Istoria s-a

pstrat integral în dou versiuni. Dup
publicarea primei versiuni, Socrate rea-

lizeaz c unele documente i informaii

nu au fost exacte, mai ales cele preluate

de la Rufin. De aceea, el rescrie întreaga

lucrare, simindu-se obligat s o revi-

zuiasc. Istoria lui Socrate a fost tradus

i în armean în sec. VI.

Migne, PG 67, 29-872; CPG [11, 6028; R.

Hussey, Socrates Scholastici Historia

Ecclesiastica, 3 voi., Oxford, 1853; A. C.

Zenos, LNPF series 2, voi. 2, 1890, 1-178; F.

J. F. Jackson, A History ofChurch History.

Studîes of some Historians of Christian

ChurcK Cambridge, 1939, p. 73-82; G-R

Chestnut, The First Christian Historians:

Easebius, Socrates, Sozomen, Theodoret and

Evagrius y
Paris, 1977; W. Milligan, Socra/er,

art. în Smith-Wace. IV, p. 709-711; Barden-

hewer, IV, 137-144; I. G. Coman. Patrologie,

1956, p. 209; Altaner-Stuiber, 1980. 226 i

urm.; Quasten, Pairology, III, p. 532-534; M.

Mazza, Sulta teorie della storiografia cris-

tiana; osservatione sui proemi deg/i storici

ecclesiastici, în La storiografia ecclesiastica
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della tarda antichita, Messina, 1980, p. 335-

389; H. Dressler, Socrates, Historian, în CE.

13, p. 408-409; Cross, Socrates, în ODCC. p.

1285; A. Labate, Socrute le Scolastique, în

DECA, p. 2304-2305, cu bibliografie; J.

Ulrich. Sokrates, în LACL, p. 562-563, cu

bibliografie.

Sofronîe

Sofronie, prieten i traductor din

operele lui Ieronim*. în De viris ilhts-

tribu8
9

Ieronim menioneaz câteva

lucrri din tineree ale lui Sofronie:

Lcmdes Bethlehemn Despre distrugerea

templului lui Serpfc din Alexandria.

Sofronie a tradus în greac versiunile

ieroniiniene la psalmi i profei', Epistola

22 ctre Eustochiu i probabil Viaa lui

Malhus. Se pare c vesiunea greac a

lucrrii De viris illustribus îi aparine

unui alt Sofronie care a trit la o dat mai

târzie.

CPG II, 3630-3636; CCL 72, XIV, XLVIII;

Bardenhewer, I. p. 3 i urm., III, p. 283; A.

PoWasin, Sophrone, în DECA. II, p. 2308.

Sofronie al Ierusalimului

Sofronie al Ierusalimului (550-638).

patriarh al Ierusalimului din anul 634. S-a

nscut la Damasc în anul 550 (dup unii

în 560). înainte de a fi îmbriat viaa

monahal, a predat retorica, de unde i
denumirea de Scolasticul. A fost ucenic

i prieten al lui loan* Moslui. A intrat în

monahism la mnstirea Sf. Teodosie de

lâng Ierusalim. Aici s-a împrietenit cu

loan Moshu pe care l-a însoit în pere-

grinrile sale în Siria. Palestina, Egipt i
la Roma. Se pare c în perioada ederii la

Alexandria a urmat i cursurile colii de

aici. A revenit la Ierusalim, aducând cu

sine trupul neînsufleit al lui loan Moshu,

pe care l-a înmormântat în cimitirul

mnstirii Sf. Teodosie. Alturi de Sf.

Maxim* Mrturisitorul, Sofronie se an-

gajeaz în lupta împotriva monotelismu-

lui, fiind cel dintâi care i-a sesizat peri-

colul. In 633, pe când se afla în Egipt, are

o disput asupra monoteismului cu
Cyrus* al Alexandriei. De aicu merge la

Constantinopol pentru a trata cu Patriar-

hul Serghie, adept i el al monotelismu-

lui, îns tar succes. Pentru a avea mai

mult succes în lupta sa, el face o colecie

de texte patristice care afirm dou
lucrri în Hristos. Este ales patriarh de
Ierusalim la scurt vreme dup 634. în

sinodul de alegere, el ine un discurs în

care respinge cu trie noile teze mono-
telite. Dup întronizare, trimite acest dis-

curs sub forma unei scrisori enciclice,

patriarhilor orientali i papei Honoriu, la

care anexeaz i dosarul de citate patris-

tice menionat mai sus, în care dezvluie

primejdia ereziei monotelile, susinând

cu argumente teologice solide existena a

dou lucrri în Hristos. Dei el însui a

luptat pentru aprarea Ierusalimului,

btrânul Sofronie a fost obligat de soart

s medieze predarea Cetii Sfinte cuce-

ritorilor arabi, condui de Omar în anul

637, reuind totui s menin diverse

drepturi religioase i civile pentru cre-

tini în schimbul unui tribut anual. Se

stinge din via Ia un an dup acest

eveniment trist, adic, în 638.

Opera lui Sofronie abordeaz teme dog-

matice, aghiografice i pastorale. Cea
mai important lucrare dogmatic a sa

este Scrisoarea de întronizare sau sin-

odal* care concentreaz învtura sa

hristologic. Dup ce prezint învtura
despre Sf. Treime i întrupare, el abor-

deaz principiul fundamental al hristolo-

giei: în Hristos se afl un ipostas sau per-

soan i dou naturi sau firi. Svârirea
lucrrilor se face dup principii distincte,

pentru c firile i-au pstrat netirbite
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puterile lor lucrtoare. In Hristos exist

deci dou lucrri, dou energii. El nu

vorbete despre dou voine. îns, în-

trucât vorbete despre dou lucrri, acest

lucru este implicit. Cele dou lucrri se

manifest liber i nestingherit. Tot în

plan dogmatic menionm Florilegiul

patristic in doua câr/ cuprinzând 600 de
mrturii din scriitorii bisericeti i din

Prinii Bisericii, care atest existena a

dou lucrri în Hristos.

Lucrri agliiografice: Viaa Sf îoan cel

Milostiv, în colaborare cu loan* Moshu,

i Viaa sfinilor martiri Chir i loan. Se

pare c Viaa Sf Mria Egipteanca nu îi

aparine.

Lucrri pastorale: au supravieuit nou
predici din vremea pstoririi sale ca

patriarh, unele fiind pstrate doar în tra-

ducere latin. Predica la Bunavestire

conine motive doctrinare hristologice de

interes deosebit. Majoritatea predicilor

au fost inute cu ocazia marilor srbtori

cretine i conin idei dogmatice pro-

funde. La acestea se adaug dou scrieri

disciplinare privind taina spovedaniei i
botezul Apostolilor, din care exist doar

câteva fragmente.

Paralel cu lucrrile sale în proz, So-

fronîe a scris i versuri, fiind autor al

unei colecii de Ode anacreotice. în nu-

mr de 23 de ode, adic poezii în metru

anacreotic, ca imitaie a Iui Anacreon,

dar nu i cu un coninut anacreotic. Se
pare c i Maxim* Mrturisitorul a scris

în acelai vers, dac poezia lui este au-

tentic. Intre produciile sale poetice, re-

inem ode la diverse srbtori bisericeti

i câteva idiomele. Oda 14 descrie dis-

trugerea Ierusalimului de ctre arabi.

Chiar dac opera sa nu este una dintre

cele mai bogate, ceea ce a rmas de la el.

îl dezvluie ca pe un bun teolog, i un fin

gânditor a crui perspicacitate i acu-

ratee doctrinar stau la temelia formulei

doctrinare promulgat de sinodul VI ecu-

menic de la Constantinopol.

Migne, PG 87, 3, 3147-4014; CPG 7635-

7681; S. Vailh£, Sophrone le sophiste et

Sophrone ie patriarche, în Revue de l'Orient

chretien. VII, 1902. p.360-385; VIU, 1903, p.

32-69, 356-387; J. Tixeront, Historie des

dognres dans l'aniiquite chreiienne, III, VN-e
edition, p. 164-1 66; Idem, Patrologie, p. 392-

393; Bardcnhcwcr, V, p. 36-41: Cayre, II, p.

299-302; Cross. Sophronhts. L, art. în

ODCC, p. 1291; G. Bardy, DTC, XIV, pi. 2,

I94K col.2379-2383; E. Peterson, în CE., XI,

1953, col. 906, cu bibliografie; Altaner-

Stuiber, 1980. p. 520-521, cu bibliografie; T.

"pidlik, Sophrone deJâmsalem. în DECA. II,

p, 2309; G. Râwekamp, Sophronhts von

Jerusalem, în LACL, p. 564-565. cu biblio-

grafie.

Soter

Soter (166-174), urmaul lui Anicet în

scaunul episcopal al Romei, în timpul

domniei lui Marcu Aureliu. Se pare c
persecuia dus de Aureliu împotriva

cretinilor nu a lovit i pe cei din Roma.

De aceea, cretinii din Roma au avut

posibilitatea s fie alturi i s sprijine pe

ceilali cretini care au avut de suferit de

pe urma acestor persecuii, dup cum
putem deduce dintr-o scrisoare a lui

Dionisie din Corint, pstrat fragmentar

de Eusebiu* de Cezareea(/s7. bis., 4, 23),

în care autorul mulumete cretinilor din

Roma pentru solidaritatea i soliei-

tudinea lor. In afar de aceast infor-

maie, autorul necunoscut al unei lucrri

numite Praedestinatus
9
afirm c Soter a

scris un tratat împotriva montan iti lor (c.

26). Aceast mrturie pare a nu avea nici

o valoare real. Cert este c Soter a fost

mult mai activ într-o alt problem, i
anume, a datei Patilor. Se pare c el a

fost primul episcop al Romei care nu a

voit s accepte deosebirile dintre Bise-
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rica Romei i Biserica din Asia Mic în

ceea ce privete practica srbtoririi
Patilor. Dac AniceU predecesorul su,
în urma întâlnirii cu Policarp*, a trecut

cu vederea aceste deosebiri de dragul

unitii Bisericii, Soter i cei care i-au

urmat, Elefterie* i Victor*, acesta din

urm admonestat de altfel de ctre Sf.

Irineu* pentru intransigena sa, au con-
templat excomunicarea general a Bise-

ricii din Asia Mic. în scrisoarea sa de
admonestare adresat lui Victor, Sf.

Irineu d lista tuturor episcopilorcare i-au

precedat i care au pstrat comuniunea
cu quartodecinianii*, i aceasta pentru a
menine unitatea Bisericii.

P. Constant, Epistolae Romanonmi Poni-
ficum, I, Paris, 172!; C. Burrini, Epistolari

cristiani I, Roma. 1990, p. ||5; P. Nautin,

Lettres et ecrivains, Paris, 1961, p. 14 j
urm., 26-31. 44 i urm.; P. Coustant-
Schoenemann, Romanorum Pontif Epis-
tolae, GOttingen, 1796; S, Wenzlowsky, Die
Brie/e der Papste* I, BKV, Kempten, 1875;
James Barmby, Soter* an. în Smith-Wace, IV,

p. 721-722; I.G. Coman, I, p. 380; Quasten,

Patrology, I. p. 278-279; R. Hanig, Soter von
Rum, in LACL. p. 565.

Sozomen

Sozomen (sec. V), numele su complet
fiind Salaminius Hermias Sozomen.
istoric bisericesc, contemporan al lui So-
crate. S-a nscut în localitatea Bethelia.

nu departe de Gaza în Palestina. A fost

educat în Bethelia i apoi în Gaza, de
unde se îndreapt spre Beiytus în Fe-

nicia, pentru a studia dreptul Dup ter-

minarea studiilor, pleac la Constan-
tinopol i îmbrieaz, la fel ca Socrate,

cariera de avocat. Aici scrie Istoria bi-

sericeasca, conceput tot ca o continuare
a istoriei lui Eusebiu* de Cezareea.
Structurat în nou cri, istoria sa

trateaz evenimentele de la anul 323 i
pân în 425 in prefa autorul declar c
nu intenioneaz s scrie o istorie a

Bisericii de Ia începuturile ei, deoarece
acest lucru a fost deja fcut de ali autori,

ca; Clement*, Hegesip*, Iuliu* Africanul

i Eusebiu. Din capitolul întâi aflm c
autoruf a mai scris o istorie mai scurt
care expune evenimentele de la înlare
i pân în anul 323. anul rsturnrii lui

Ltciniu. Acest compendiu nu s-a pstrat.

Istoria bisericeasc este precedat de un
cuvânt ctre împratul Teodosie II,

cruia autorul îi dedic lucrarea. întrucât

o parte din evenimente sunt comune atât

pentru istoria lui Socrate, cât i pentru cea

a lui Sozomen, se ivesc o serie de para-

lelisme. Uneori Sozomen face uz de isto-

ria lui Socrate. el îns controlând, justi-

ficând i amplificând informaiile (Co-
man). întâlnim la Sozomen lucruri pe
care Socrate nu le trateaz, cum ar fi per-

secuiile cretinilor din Pcrsia sub Sapor
II, informaiile în legtur cu aceste eve-
nimente fiind preluate din Actele marti-

rilor persani. Unii descoper în încer-

carea lui Sozomen de a prezenta i alte

evenimente decât cele prezentate de
Socrate, dorina acestuia de a completa
lucrarea contemporanului su.

Migne, PG 67, 844- 1630; CPG II], 6030; R.

Hussey. Sozomenus Salam., Historia Eccle-
siastica, 3 voi., Oxford, 1860; C. D.

Hartranft, LNPF, series 2. voi. 2, New York,

1890, 236-427; G.F. Chestnut, The First

Christian Hisiorians: Eusebhts, Socrates,

Sozomen, Theodoret and Evagrius, Paris,

1977; M. Mazza, Sulla teoria deliu storto-

grafia cristiana; osseryazione sui proemi
deg/i storici ecclesiastici, în La storiografia

ecclesiastica della tarda antichitâ, Messina,

1980; G. Bardy, DTC, 14. 1941, 2469-2471;
W. Milligan, Sozomen, art. în Smith-Wace.
IV. p. 722-723; Cross, Sozomen, art. în

ODCC, p. 1296; I. G. Coman, Patrologie.

1956. p. 210; Altaner-Stuiber, 1980, p.227;
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Quasten, Pairo/ogy, III, p. 534-536, cu

bibliografie; A. Labate, Sozomene, în DECA,
II, p. 2313-2315, cu bibliografie; J. Ulrich,

Sozomenus, în LACL, p. 565-566.

Spes

Spes (sec. IV-V), autor al unui poem
închinat martirului Vilalie, i episcop de

Spoleto timp de 32 de ani, predecesor în

scaunul episcopal al lui Ahile*. Trupul

rstignit al lui Vitalie a fost gsit de Spes.

în poem, Spes cere mijlocirea sfanului

pentru sine i pentru fecioara Calventia,

probabil fiica sa, pentru ca aceasta sâ

persevereze în viaa feciorelnic. De la

Spes se mai pstreaz un epitaf. Relic-

vele sale au fost duse la Aachen de Carol

cel Mare i aezate în capela regal.

G. B. Rossi, Bnlletino Arck cristiana. II serie

2, 1871, p. 95; Corpus Inscriptiomtm Lai-

narum, XI, 2, p. 723, n 4966; C. Petrangeli,

Spoletium, Roma, 1939, p. 79-80; A. P.

Frutaz, Spes e AchHleo vescovi di Spoleto, în

Atti II Conv. Studi Umbri, Perugia, 1964, p.

362-365; Quasten, Patrulat I V, p. 3 1 7-3 1 8.

Sttuta Ecclesiae Antiqua

Sttuta Ecclesiae Antiqua, compilaie

cuprinzând norme canonice, doctrinare i
rituale. Documentul a fost atribuit, pe

rând, unei tradiii spaniole, care susine

c Statuia sunt în realitate hotrârile

sinodului IV de la Caitagina din 398,

tradiiei galioane, sau lui Caesarius* de

Arles. Se pare c adevratul autor sau

compilator al documentului a fost Ghe-

nadie* de Marsilia, care a întocmit

aceast lucrare între anii 476-485, în

timpul domniei lui Euric. La temelia

documentului se afl trei tradiii: galic,

italian i spaniol (cu interpolri). S-au

pstrat ordinea tripartit i succesiunea

primar a canoanelor, ceea ce sugereaz

c editarea documentului a urmat

Hispana Collectio. Coninutul documen-

tului poate fi divizat în trei pri. Prima

parte cuprinde un prolog care elaboreaz

metoda de examinare a candidatului la

episcopat i o mrturisire de credin

care amintete de lucrarea lui Ghenadie

de Marsilia, De ecclesiasticîs dogmati-

bus. Partea a doua prezint canoanele

disciplinare urmând ordinea constitui-

ilor apostolice. Partea a treia schieaz
ritualul de hirotonie i binecuvântare po-

trivit ritualului apusean ne-roman, adic,

ritualul galican. Sttuta reprezint un

document de importan major pentru

dreptul canonic i pentru cunoaterea

tradiiei rituale a Bisericii galo-romane în

sec. V, facilitând înelegerea perioadei de

trecere de la epoca de aur a patristicii la

evul mediu superior.

CCL 148, 162-188; Migne, PL 84. 199-208;

Hefele-Leclercq, II, pt I, 1908. p. 102-120;

F, Maasert. Geschichte der Quellen und der

Ltteratur des kanonischen Rechts, 1 , 1 870, p.

382-394; C.F. Arnold, Caesarius von Arelate

und die galische Kirche seiner Zeit, Leipzig,

1894; C. Munier, Les Sttuta ecclesiae anti-

qua. Paris. 1960 ed. critic, text, note i
studii: C. Vogel. Sttuta ecclesiae antiqua, în

CE, 13, p. 682, cu bibliografie; Cross,

ODCC, p. 1307: Ch. Munier, Statua eccle-

siae antiqua, în DECA, II, p. 2323-2325; A.

, Schrâder, Sttuta ecclesiae antiqua, în

LACL, p. 572-573.

Strategius

Strategius (sec. VII), clugr de la lavra

Sf. Sava din Ierusalim, autor al unei

lucrri intitulate De Persica captivitate.

care descrie asedierea Cetii Sfinte de

ctre peri i cderea ei în 614. Cronica

cuprinde i relatarea unui oarecare Toma,

cretin din Ierusalim, care, dup retra-

gerea trupelor persane, a adunat i în-
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mormântat morii i a fcut o list cu
numele lor. în încheiere, autorul vorbete
despre reîntoarcerea Sf. Cruci la Ieru-

salim. Din opera Iui Strategius în greac
s-au pstrat câteva fragmente; EpLstula
Zachariae Hierosolymilam; De persica

captivitate opusculum i Narmtio iti

apophtegmattbm. Textul integral s-a

pstrat în traducere arab i georgian.
Strategius nu este una i aceeai persoan
cu Antiochus, autorul unei lucrri numite
Exomo/ogesis, care descrie ace leai
evenimente, îns în mod diferit, i nici cu
Strategius, stare al mnstirii Sf. Teo-
dosie, menionat de loan* Moscus.

Migne. PG 86, 3228-3268; CPG III. 7846; N.
Marr, Ântioh Strettfg, Pienenie lervsalima
Persami V'614 g. % Sankt Petersburg, 1909, p.
42-44; G. Garitte. La Prise de Jerusalem par
ies Perses en 614, în CSCO 202/203,
Louvain, 1960; idem, Expugnaîionis Hiero-
solymae cr.d 6/4 recensiones arabicae, 1: A
i B, CSCO. 340-341, Louvain, 1973; II: C i
V. CSCO, 347-348, Louvain, 1974; A.
Labate, Strafege, în DECA, II, p. 2331; G.
Rflwekamp, Strategius, în LACL, p. 574.

Succensus de Diocezareea

Succensus de Diocezareea (m. 440),
episcop de Diocezareea, unul dintre

corespondenii lui Chirii* de Alexandria,

crora Chirii Ie-a adresat o serie de
scrisori pentru a înltura orice îndoieli cu
privire la compromisul legat de cele 12

anatematisme. Succensus nu i-a expri-

mat îns prerea personal în aceast
problem. De la el au rmas câteva frag-

mente în capetele exegetice la Facere:

Facere 7, 2; 22, 5; 22, 7-9.

CPG III. 6488-6489; ACO [, I. 6. p. 158-161;
ACO I. 5. p. 299-302 (în latin); A. van den
Roey, Deux fragments inedits des iettres de
Succensus, eveqite de Diocesaree â Saine
Cyrille d'Alexandrie, în Musdon, 55, 1942, p.

87-92; R. Devreesse, Les Anciens Commen-
tatews grecs de VOctateuque et des Rois, ST,

201, Roma. 1959, p. 180; A. Labate, Succen-
sus, în DECA, II. p. 2333; G. R6wekamp

7

Succensus von Diocâsarea, în LACL, p. 574.

Suetoniu

Suetoniu, istoric roman, secretarul îm-
pratului Hadrian (117-138). Meniona-
rea numelui su în aceast lucrare se
datoreaz faptului c el pare a fi fost pri-

mul scriitor pgân care a fcut referire la

cretinism, în lucrarea sa Viaa lui Clau-

dius (25, 4); Iudaeos impulsore Chresto

assidue tumtdtanies Roma expulit - întru-

cât iudeii produceau mereu tulburri la

instigaia lui Chrestus^ el [Claudiu] i-a

alungat din Roma.

Cea mai bun ediie a Vieilor împrailor
romani: M. Ihm, Teub., 1908 reprodus cu
trad. în englez: J.C. Rolfe, în Loeb Classical

Library, 2 voi., 1914; Despre importana
citalului de mai sus: W.M. Ramsay, The
Clnirch tn ihe Roman Empire, 1893, p. 230-
232. 240, 257 i urm.. 267. 271-274, 276;
G.B. Towsend, Oxford Classical Dictionary,

ed. 2-a, 1970. p. 1020 i urm.; Cross,
Suetonius, în ODCC, p. 1320.

Suidas

Suidas (sec. IX), numele presupusului

autor al celui mai cuprinztor compendiu
lexicografic bizantin cunoscut. Lucrarea
cuprinde aproximativ 30.000 de articole

pe teme adunate întâmpltor din diferite

domenii; istorie, geografie, teologie, lite-

ratur, lingvistic, culese din diverse

scholii. epitome, glosare bizantine i
opere clasice greceti, cum ar fi lexi-

conul lui Fotie, care cuprinde scholii la

Homer, Aristofan, Herodot, Tucidide i
Grigorie* de Nazianz, sau din Antologia
palatin etc). Cât privete numele de
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Suidas (i'i Lo\)î8a, mai exact, f| Io08a),

nu este nume propriu, ci deriv de la

cuvântul latin suda, fiind o transl iteraie

a acestuia, care înseamn 'armat', "for-

trea', în cazul de fa. de informaii

sau cunotine. O mare parte din materia-

lul istoric a fost preluat din Cronica lui

George Hamartolos (Pctosul) din sec.

IX, Isihie din Milet i din Extrasele lui

Constantin Porfirogenelul (912-959).

Materialul nu este aranjat în ordine alfa-

betic strict, aceasta fiind determinat

de pronunia cuvintelor. Lucrarea în sine

este deosebit de folositoare pentru istoria

culturii cretine, dar i a celei clasice

greceti.

Suidas, Lexikon, ed. de A. Adler, Leipzig,

1928-1938; F. Dolger, Die Tire/ des sogen-

nanten Suidaslexikons, Sb. Bayer., Heft 6,

1936; S.G. Mercali, Intorno al titolo dei

L'.ssici di Suida-Suda e di Papia, în Atti della

Accademia Nazionale dei Lincei, Serie otta-

va. Memorie. Classe di Scienze morali,

stiriche e filologiche, X, 1962. p. 3-50;

Cross, Suidas, în ODCC, p. 1321; R.J.

Schork, Suidas, în CE, 13, p. 783; E. Peretto,

Suidas ou Suda, în DECA, II, p. 2336, cu

bibliografie.

Sulpicius Severus

Sulpicius Severus (c. 360-c. 420/5),

aghiograf i istoric latin. Informaiile

despre el le avem de la Ghenadie* i din

scrisorile lui Paulin* de Nola. S-a nscut

într-o familie aristocratic în Aquitania

în jurul anului 360. Studiaz cultura cla-

sic i dreptul la Bordeaux. Se cs-
torete, îns soia sa decedeaz la scurt

vreme dup cstorie, ceea ce îl face pe

Sulpicius s-i abandoneaze cariera i
bogiile materiale. In realitate, se pare

c a fost dezmotenit de ctre tatl su.

suprat c acesta a îmbriat cretinis-

mul i viaa ascetic. Se stabilete, mai

întâi, la Elusum (Elsonne) lâng Tou-

louse i apoi la Primuliacum (Premillac),

unde scrie viaa Sf. Martin de Tours. De

mare ajutor pentru activitatea sa literar

i pentru modul su de via, a fost cum-

nata sa, Bassula. care l-a ajutat împotriva

voinei soului ei. Nu tim cu exactitate

dac a fost sau nu hirotonit. Ghenadie

susine c a fost preot, în timp ce alii

spun c nu a fost hirotonit. Tot de la

Ghenadie aflm c spre sfâritul vieii

cade în pelagianism. Dându-i seama de

greeal, va lua votul tcerii, ca act de

peniten, pentru c a simpatizat cu pela-

gienii. Se stinge din via înainte de anul

425.

De la Sulpicius ne-au rmas o istorie de

la creaie i pân la anul 400 d. Hr_, inti-

tulat Chromcu, în manuscrisul de la

Vatican, Sacra historia sau A mimdi

exordio libri //; Vila heati Martini^ la

care a adugat trei scrisori* i dou dia-

loguri, intitulate de Ghenadie. Consola-

tio Posfitmiani et Galii, în care vrea s
dovedeasc superioritatea Sf. Martin de

Tours fat de cei mai vestii ascei din

Egipt.

Migne, PL 20, 95-248; CPL, 474-476; C.

Haini, CSEL 1, Viena. 1866; A. Lavertujon,

La Chronkpte de Suplice Severe, texte, tra-

duction et commentaire, 2 voi. Paris, 1896-

1899; B. M. Peebles, Girolamo da Prato and

His Manuscripte of Sulpicius Severus,

Memoirs of the American Academy in

Rome, 13, 1936, p. 7-66; P. Hyltin, Studieri

zu Sulpicius Severus* Lund, 1940 (biblio-

grafie); C. Slancliffe, St. Martin and His

Hagiographer. History and Miracies in

Sulpicius Severus, Oxford, 1983; S. A.

Bennett, Severus (18) Sulpicius, art. în

Smith-Wace, TV, p. 634-635; CrOS^Sutpttilus

Severus, art. în ODCC, p. 1321; Idem,

Patralogie, p. 322-323; Bardenhewer, III, p.

421-427; Cayrt, I, p. 545-546; Altaner-

Stuiber, 1980 p.231; Quasten, Patrology, IV.

p. 537-543, (bibliografie); J. Fontaine.
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Sulplice Severe. în DECA. II, p. 2336-2338,

cu bibliografie.

Surin

Surin, episcop de Nisibe i apoi de Halah

sau Holwan în Beth Madhayc, exeget

educat la coala din Nisibe la mijlocul

sec. VIII. în anul 754, este fcut patriarh,

din ordinul lui Aban emir în al-Madain,

Seleucia. La cererea episcopi lor. numirea

sa a fost anulat de Califul Abdallah as-

Safifah
?
iar în locul lui a fost numit lacob

de Gundishapur (Gunde-Shabhor). Dato-

rit intrigilor ajunge în închisoare. Este

eliberat i trimis episcop la Basran în

urma solicitrilor credincioilor din

aceast localitate. Abdh-isho îl numete
mephasheqcma - interpretul, ceea ce su-

gereaz c el a fost comentator al Sfintei

Scripturi, dar i traductor de lucrri

greceti în siriac. îi este atribuit un tratat

împotriva ereticilor; altul despre demon-
straii i întrebri i traducerea parial în

arab a Elementelor, atribuit lui Aris-

totel. S-a pstrat i o predic închinat

Sf. Narsai.

Assemani, BO III, partea 1, p. 169; A. Scher.

PO 4. 400-402: Baumstark, p. 196-197;

Wright, p. 131; Duval, 380-381: Chabot, p.

59;Urbina, p. 143.

Syagrius

Syagrius, personaj mai puin cunoscut,

care a scris pe la mijlocul sec. V, o
lucrare antiarian De fide, despre care se

crede c s-a pierdut. Vorbind despre

tratatul pseudo-ieronimian, ReguJae defi-

nifiomun pro/atae contra haereticos,

Ghenadie* Ias impresia c ar fi vorba de

Dejîde. Aceast lucrare este important

pentru istoria arianismului. Se pare totui

c Regulae nu poate fi admis ca lucrare

care trateaz doctrina trinitar prisci-

lian, deoarece nu cuprinde indicaii

privind priscilianismul. Terminologia
folosit de Syagrus este general i poate

fi aplicat în cazul multor erezii trinitare.

Lui Syagrus îi mai este atribuit i
lucrarea Ad tieophytos de symbolo a lui

Pseudo-Ambrozie, precum i predicile

pseudo-augustiniene 237-239. Este greu

s-l identificm pe autorul nostru cu

Syagrus. numit episcop în 433, în acelai

timp, legtura cu Spania sau Galiia

rmânând probabil.

Ghenadie, De ScripL EccL 65: Regulae defi-

mtionum: CPL 560-702, Migne. PL 13, 639-

642; Adneophytos: CPL. 178, Migne, PLS I,

606. 1749; Sermones: CPL 368, Migne, PL
39, 1735-2354; K. Kiinstle, Antipriscilliana,

Freiburg, 1902, p. 142-159; H. Chadwick,
Priscillian, Oxford. 1976; G. Morin, Pastor

et Syagrius, deux ecrivains perdus du

cinc/uiemesiec/e. în RBen, 10, I983 r p. 385-

390; J. Gammack, Syagrius (2), în Smith-

Wace, IV, p. 747; E. Romero Pose, Syagrius,

în DECA, II. p. 2340; E. Reicherî, Syagrius,

în LACL, p. 575.

Symmachus

Symmachus, traductor, probabil din a

douajumtate a sec. II, al unei versiuni a

Vechiului Testament, reprodus de Ori-

gen* în coloana a 4-a din Hexapla sa.

Despre viaa sa avem puine informaii.

Eusebiu* de Cezareea i Ieronim* afir-

m c el a fost ebionit*, iar Epifanie* c
ar fi fost samaritean care a devenit pro-

zelit evreu. întrucât Irineu* de Lyon nu-l

menioneaz, se presupune c el a trit

mai târziu i din aceast pricin cercet-

torii nu sunt de acord dac traducerea lui

Symmachus este sau nu ulterioar celei

fcut de Theodotion*. Spre deosebire

de Aquila*, Symmachus a preferat tra-

ducerea literar celei verbale, modi-
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ficând expresiile antropomorfe din textul

ebraic. De aceea, puinele fragmente care

au supravieuit, au doar interes istoric i
nu unul tiinific, teologic.

H.B. Swete, Introduction to the Old Tes-

tament in Greek* 1900. p. 49-53; HJ.
Schoeps, Symmaclntsxlitdien: I. Der Bibel-

iibersetzer Symmachus als Ebîonitischer

Thcologe, în Coleclanea Neoteslamentica.

VI, Uppsala, 1942, p. 65-93; II. Mylholo-

gisches bei Symmachus, în Biblica, XXVI,
1945, p. 100-111; III, Symmachus und der

Midrasch, în Biblica, XXIX, 1948, p. 31-51,

cu retiprire în Aus friihchrist/icher Zeii.

ReligionsgeschichtJiche Untersuchungen,
Ttibingen, 1950, p. 82-119; J. Gwynn,
Symmachus, în Smith-Wace. IV, p. 748-749;

Cross, Symmachw, în ODCC, p. 1330; S.

Zincone, Symmaque, în DECA, II, p. 2348.

Symmachus

Symmachus, exeget din a doua jumtate
a sec. V, autorul unui comentariu la

Cântarea Cântrilor, din care s-a pstrat

un fragment în traducere siriac. Dei nu

exist unanimitate de preri, îi mai este

atribuit i un alt comentariu la cartea

Proverbelor. Symmachus a focut uz în

interpretarea sa de metoda alegoric,

urmrind cu precdere idei morale i
ascetice.

CPG 6547; C. van den Eynde, La verston

syriaque du Commentaire de Gregoire de
Nysse sur Ie Cantique des Cantiqites. Biblio-

theque du Museon, 10, Louvain, 1939, p. 77-

89 (text siriac), 104-1 16 (trad. în franceza);

M. Faulhaber. Hohelied-Proverbien und
Predigercatenen, Viena. 1902, p. 90-94; F.

Scorza BatetloRft, Symmachus, în DECA, II,

p. 2347-2348; R Bruns, Svmnwchns. Exeget,

în LACL, p. 577.

Symmachus de Roma
Symmachus de Roma (m.514), originar

din Sardinia, este ales episcop de Roma

în 498, cu majoritate de voturi, ca gest de

opoziie fa de concesiunile fcute de

papa Atanasie II în problema schismei

acaciene i susinute de un grup restrâns

condus de arhipreotul Laureniu. contra-

candidat la scaunul de episcop. Datorit
relaiilor bune pe care Ie-a avut cu regele

Teoderic, Symmachus a fost acuzatc i-a

cumprat scaunul. Tensiunile dintre cele

dou grupri rivale nu au încetat dup
alegere i au degenerat în revolte de

strad cu consecine sângeroase. Ele au

luat sfârit abia în 506. In ultima parte a

episcopatului su, Symmachus a luat ati-

tudine împotriva Henotikomdui împra-
tului Zenon i a maniheilor, pe care i-a

alungat din Roma. în plan juridisdicio-

nal, i-a întrit influena asupra Bisericii

din Galia i Spania i i-a sprijinit pe

cretinii ortodoci din Africa de Nord,

persecutai de arieni. în timpul episco-

patului su, Dionisie* Exiguul alc-
tuiete colecia de canoane bisericeti,

care va sta la baza dreptului canonic al

Bisericii Apusene. Perioadei episcopatu-

lui su îi aparin cunoscutele falsuri

symmahiene, i anume: Gesta Xysti pur-

gatione; Synodi Sinuessanae de Mar-
ccllino papa; Gesta Liberii i Cori-

stitutum Sylvestri. De Ia Symmachus a

rmas un numr de 24 de scrisori în care

descifrm atitudinea Scaunului roman
faa de controversele i disputele vremii,

i încercarea autorului de a impune pri-

matul acestuia.

CPL 1678-1682; ep. pontif: A. Thiel,

Epistulae Rotmmorum Pomiftcum Gemtinae,

I, Brunswick, 1867, p. 641-738; T.

Mommsen, Acta Synhodorunu MGH,
Auctores Antiquissimi, 12, 1894, p. 399-455;

falsurile symm.: PLS 3, 1249-1255; PL, 6,

11-20; PL, 8, 1388-1393; PL 8, 829-840; E.

Caspar, Geschichte des Papsttums* II, 1933,

p, 87-129; Cross, Symmaclms, ODCC, p.

1330-1331; B. Studer, Synumiqm în DECA,

II, p. 2348; S.C. Kessler SJ, Symmachus von
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Rom, în LACL, p. 578; Altaner-Stuiber,

1980. p. 463-464, cu bibliografie.

Symmachus Quintus Aurelius
Memmius

Symmachus Quintus Aurelius Memmius
(fit. 525), istoric i orator. A fost consul
în 485 i apoi putricius. S~a bucurat de
mare influen la curtea lui Teodoric, cu
care s-a strduit s pstreze relaii ami-
cale. Dup executarea Iui Boetliius* în

524, a fost i el bnuit de trdare \, în

consecin, executat în 525. Symmachus
a fcut parte din elita intelectual a

vremii. El a pstrat legturi cu Boethius,
Ennodius Cassiodor* i Priscianus, gra-

matic bizantin. A revizuit comentariul lui

Macrobiu, Sotimium Scipionis i a scris o
Istorie roman, în apte volume, care s-a

pierdut. Istoria sa a fost marcat de un
accentuat spirit cretin.

W. Ensslin, Des Symmachus Historia

romana a/s Quelle fiir lordanes, Mtinchen,
1948; R. Klein, Symmachus. Eine tragische

Gestah des ausgehenden Heidentums,
DarmstadL 1971 ; M.L. Angrisani Sanfilippo.

Symmachus Quintus Aurefius Memmius', în

DECA, II. p.2347.

Symphosîus

Symphosius, adeseori confundat cu
Symposius al lui Lactaniu*, este autorul

unei culegeri de ghicitori; Centum cpi-

grammata tristicha aenigwata. Este
vorba de o sut de ghicitori scrise în ver-

suri hexametrice. Colecia este precedat

de o scurt prefa umoristic în versuri,

în perioada evului mediu, colecia a avut
o mare popularitate i a influenat dez-
voltarea posterioar a poeziei de acest

gen.

Migne, PL 7, 289-298; CPL 1458; A. Riese,

Anthologiu latina, I, Leipzig, 1894, p. 221-
246; R.T. Ohl, The Enigmas of Symphosius,
Philadelphia, 1928 (cu irad. în engl.. note i
comentarii); E.F. Corper, Enigmes de
Symphosius. Paris, 1868 (irad. în francez);
L. Daltrino, Symphosius, în DACL, U,p.

2349; B. Windau, Symphosius, în LACL
578.

Symponianus

Despre persoana lui Sympronianus nu
avem nici un fel de date. Se tie doar c
a fost spaniol i a aparinut novaienilor.

Informaiile puine pe care le avem la

dispoziie ne-au parvenit din corespon-
dena lui cu Pacian* de Barcelona, cruia
i-a solicitat lmuriri cu privire la ter-

menul ca/o/ic, la peniten i pocin. în

urma rspunsului pe care Pacian i l-a dat,

Sympronianus îi trimite o scrisoare i un
tratat în care afirm: c nu exist po-
cin dup botez; Biserica nu ar trebui

s ierte pcatul de moarte i c ea se

autodistruge dac îi admite pe pctoi Ia

sânul ei. El îi justific punctul de vedere
pe temeiuri scripturistice i cu argumente
teologice.

Migne, PL 13, 1051-1082; CPL 784; L.

Rubio Fernandez, San Paciano. Obras,
Barcelona, 1958, p. 48-134; A.Di Berardino,

Sympronianus, în DECA, II, p. 2349; E.

Reichert, Sympronianus, în LACL, p. 578.
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enute de Atripe

enute de Atripe (348-466), stare al

mnstirii Albe de lâng Atripe, în

deertul theban, unde a avut în grij peste

2200 de clugri i 1800 de clugrie,

dup cum ne informeaz Besa, cel mai

vechi biograf al su, care i-a fost ucenic

i succesor. Temperament vulcanic, îns

organizator i conductor de excepie,

enute a izbutit s stabileasc o regul

monahal, inspirat din Regula lui

Paharnic, îns mult mai sever, i s
reconstruiasc mnstirea Alb. Totoda-

t, el stimuleaz opera catehetic printre

monahi i lucrarea misionar de comba-

tere a iudaismului i pgânismului. A

fost apropiat al patriarhilor Teofil* i

Chirii* ai Alexandriei, pe care i-a ajutat

în diverse ocazii. Pe Chirii îl însoete la

Sinodul ecumenic de la Efes (431). A

decedat la vârsta de 1 18 ani.

Potrivit Regufei sale, candidatul la

clugrie trebuia s depun un jurmânt

sau o mrturisire de credin, luându-i

sarcina de a nu-i întina trupul, de a nu

fura sau jura strâmb, de a nu mini sau

svâri fapte ascunse. El recomanda s-

rcia de bun voie, castitatea i ascuU

tarea. Lectura Sfintei Scripturi era orga-

nizat pentru toi membrii comunitii

monahale, fr discriminare.

Dei este cel mai de seam scriitor de

limb copt (Quasten), opera lui enute

nu a fost înc editat complet, netiindu-se

cu exactitate care dintre lucrri sunt au-

tentice i care nu sunt. Pe lâng scrisori i

predici, îi mai este atribuit o serie de

apocalipse. Lucrrile sale se pstreaz în

copt- etiopiana, arab i siriac.

3. Leipoldl i W. E. Crurru Sinulhii urclvman-

dritae vita et opera omnia, CSCO, 41 (Copt.

l),Louvain, 1906; CSCO 42 (Copt. 2). 1908:

CSCO 73, (Copt. 5), 1913; trad. în latin: H.

Wiesmann, Sinulhii archimandritae vita et

opera omnia, CSCO 96 (copt. 8, trad. din

CSCO 42), Louvain, 1 93 I ; CSCO 1 08 (copt.

12, trad. CSCO 73), 1936. retip. 1952;

CSCO, 129 (trad. CSCO 41), 1951. J.

Leipoldt, Schenute von Atripe und die

Enislehmg des national-gyptischen Mon-

chtum, TU 25, 1, Leipzig, 1903; Idem,

Geschichte der christlichen Literaiuren des

Orients (Die Literaturen des Ostens in

Einzeldarstellungen 7, 2), Leipzig, 1907; G.

Graf, Geschichte der christlichen arahischen

Literatur 1 (ST 118), Cetatea Vatican, 1944,

461-464; Ioasaf Popa, Temeiuri patristice

pentru viaa de obte - Ava enute din Atripe,

în Studii Teologice, 1956, nr. 1-2, p. 81-108;

I. G, Coman, III, p. 469-471; Quasten, Patro-

logy, 111, p. 185-187, cu bibliografie; Cross,

Shenoute, art. în ODCC, p. 1269-1270;

Bardenhewer, IV, p. 98-1 00; Altaner-Stuiber.

1980, p- 268 i urm.; A.G. Gibson, Shenoute

of Atripe, în CE, 13, p. 169-170; T. Orlandi.

Schenouti, în DECA, II, p. 2250; T.

Baumeister, Schenute von Atripe, în LACL,

p. 544-545, cu bibliografie.

tefan

tefan, preot în Auxerre, de origine din

Galia, activ în a doua jumtate a sec. VI.

La revenirea Iui din Africa, Annarius,

episcop de Auxerre, îi cere s scrie

vieile predecesorilor si, Amator i
Germanus, prima în proz, a doua în ver-

suri. Viaa lui Germanus, dac a fost

scris, s-a pierdut. Viaa lui Amator s-a

pstrat i este inclus în colecia

Bollandiana.
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J. Gammack, Stephanus (33), în Smith-Wace, 89 1 ; G. ROwekamp. Stephanus Gobarus, în
IV, p. 741. LACUp. 573.

tefan de Bostra

Nu se poate dovedi cu certitudine dac
tefan de Bostra a fost sau nu episcop de
Bostra în Arabia. A trit la sfâritul sec.

VII i începutul sec. VIII, tar îndoial
înainte de Sf. loan* Damaschinul, care

citeaz. în scopul aprrii cultului

icoane, dou fragmente din lucrarea lui

tefan Contra evreilor (Aoyoq xax
xffiv Mo-uSaicov). acetia fiind susintori
ai iconoclatilor. Fragmente din aceast
lucrare se gsesc i la ali autori.

CPG III. 7790; Fabricius, Bibi. Graeco, VI.

747; A. Mai, Opere minori, ST, 76, Roma,
1937, p. 202-207 (o colecia a fragmentelor

descoperite pân la acea dat); Bardenhewer,

V p. 47; Beck, p. 447, 831; E. Venables,

Stephanus (20). în Smith-Wace, FV, p. 740;
A. De Nicola, Etienne de Bostra. în DECA.
I, p. 890-891; G. ROwekamp, Stephamts von
Bostra, în LACL, p. 373.

tefan Gobar

tefan Gobar, scriitor monofizit, susin-
tor al triteismului promovat de loan*

Philopon. A trit în sec. VI. Fotie* men-
ioneaz o lucrare a acestuia în care abor-

deaz 52 de întrebri pe teme diverse:

teologice, cosmologice, antropologice,

eshatologice. Rspunsul la fiecare între-

bare este întemeiat pe citate alese din
diveri autori care reprezentau învtura
oficial a Bisericii, îns folosite de el

pentru a-i susine propriile sale idei teo-

logice greite.

Migne, PG 103. 1092-1105 (fragmente):

CPG III, 7300; Fotie. Bibi, cod. 232; G.
Bardy, Le florilege d'Etienne Gobar, în

REByz., 5, 1947, p. 5-30; 7. 1949, p. 51-52;

M. Simonetti, Etienne Gobar, în DECA, I, p.

tefan II de Hicrapolis -

Mabbug

tefan II de Hierapolis - Mabbug (sec.

VI), menionat de ctre Evagrie* ca autor

al Ptimirilor Sfintei Golinduch, episcop

de Herapolis, decedat în 591. Ptimirile

au fost scrise în siriac. Originalul s-a

pierdut, pstrând u-se doar traducerea în

limba georgian i o rescriere a acestora

în greac de ctre Eustrate de Constan-
tinopol. Sf. Golinduch, femeie cretin
persan, a suferit moarte de martir în tim-

pul persecuiei lui Chosroe II. Lui tefan
îi mai este atribuit, cu oarecare incertitu-

dine, un tratat, pstrat fragmentar, în

greac împotriva ereziei agnoeilor.

CPG, III, 7005-7006; F. Diekamp, Analecte
patristica = OCA, 117; Roma, 1938. p. 154-

160; P. Peeters. Sainte Golindouch, martyre

perse (m.UjvilIet 591), în Analecta bollan-

diana, t. 62, 1944, p. 74-125; DHGE, 15,

1234-1235: DSp. 4, 1493-1494; G. Garitte,

La passion gâorgienne de sainte Golindouch,

AB, 74, 1956. p. 405-440; E. Venables,

Stephanus (16), în Smith-Wace, IV, p. 739;

S.J. Voicu, Etienne II de Hiârapolis-

Mabboug. în DECA, I, p. 889-890.

tefan de Larîssa

tefan de Larissa, episcop de Larîssa. A
trit în perioada domniei împratului

Justinian (527-565). în momentul ale-

gerii sale. tefan era laic i soldat. Dup
hirotonirea i înscunarea lui ca episcop,

preotul Antonie i doi episcopi sufragani,

Dimitrie i Produs, contest canonici-

tatea alegerii i numirii lui ca episcop,

susinând c au fost înclcate normele

canonice. Ei se adreseaz lui Epifanie,

patriarh de Constantinopol, care îl
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depune din treapt. La rândul lui, tefan

face apel la Roma. El adreseaz lui Boni-

faciu, episcop de Roma, dou scrisori. In

prima scrisoare susine competena

juridic a Romei asupra Illyricului, iar în

a doua relateaz procesul care s-a derulat

la Constantinopol împotriva lui. Cele

dou scrisori au fost citite la un conciliu

convocat pentru a analiza autenticitatea

documentelor trimise de tefan. Nu s-a

pstrat hotrârea conciliului, ceea ce ne

face s credem c depunerea a rmas va-

labil. Incidentul legat de tefan se

înscrie în contextul încercrilor Scau-

nului Romei de a-i extinde i menine

jurisdicia i asupra teritoriului cuprins în

sfera de competen a Patriarhului de

Constantinopol, unde, din curtoazie, i se

pennisese s aib un vicariat.

Migne, PU 65. 34-42; Mansi, 8, 739-784; ed-

critic: C. Silva-Tarouca, Epistularum Ro~

manorum Pontîficum ad vicarios per Jlly-

ricum aliosque episcopos collectio Thessa-

lonicensis\ Textus et documenta, Series

Theologica, 23. Roma, 1937, p. 2-17; Hefele-

Leclercq. 2, 2, p. 117-119; G.T. Stokes.

Stephanus (22), în Smith-Wace, IV, p. 740;

A. De Nicola, Etienne de Larissa, în DECA,

I, p. 891; C. Schmidt, Stephanus von Larissa,

în LACL, p. 573.

tefan de Ia Sf. Sava

tefan de la mnstirea Sf. Sava a fost

clugr, haghiograf i melod sau imno-

graf. în a doua jumtatea sec. VIII. Dup
prerile unor cercettori, el ar fi fost

nepot al Sf. loan* Damaschin. Lucrrile

sale haghiografice sunt: Ptimirea celor

douzeci de clugri martiri i Viaa Sf.

Roman cel Tânr. tefan este cunoscut

mai ales ca imnograf sau melod. Opera

sa imnografic cuprinde: irmoase, dintre

care unele amintesc de stilului Sf loan

Damaschin; canoane, la Tierea împre-

jur. Sf. Grigorie, la cei douzeci de mar-

tiri, Sf. Gheorghe de Mitylene, Sf.

Savinian i cei împreun cu el, Chiriac

Anahoretul, tefan Sabaitul, Sf. loan

Damaschin etc; idiomele, i diverse alte

imne incluse în Triod, Pcnticostar i

Minee. întrucât nu exist înc o ediie

critic a întregii sale opere, cunoaterea

personalitii spirituale, a stilului i
bineîneles a doctrinei sale nu poate fi

evaluat cu exactitate. Ceea ce putem

spune, este c tefan a trit i activat în

atmosfera spiritual i cultural creat de

Sf. loan Damaschin i ucenicii si.

P. Peeters, S. Romain le neomartyr (m. I mai

780) d'apres un document georgien, traducere

latin în Analecta bollandiana, t. 30, 1911, p.

409-427; în rus: C. Kekelidze, Novotkritii

agiologhiceschii pamicttnik ikonoborceskoi

epoxi, în Travaux de {'Academie ecclesias-

tique de Kiev, iunie 1910. p. 201-238; ta

georgian: A. Khakhanov, Materiali po

gruzinskoi aghiologhiL în Trudi po vos-

tokovedeniu, fasc. 31. Moscova. 1910, p. 25-

46; Ptimirea celor douzeci de clugri de

la Mânstrea Sf. Sava, ed. în AS, mar, t. 3,

p. 2*- 14* (în apendice), reeditat de A.

Papadopoulos-Kerameus, Ii)A.Xo7f|

jzakaioTw^ kou cropiotKTÎg aYio^oyiaq, t.

1, Saint-PStersbourg, 1907. p. 1-41: S.

Eustratiades. EipnoX.oYi.ov, Chennevieres-

sur-Marne, 1932, passim; noititai k<xî

b^voYP&<p<^ tffe opGoSo^ou £K»cX.T||OÎa<;, t.

I. Jerusalem, 1940, p. 392-476; H. G. Beck.

Kirche und theologische Literatur im byzan-

tinischen Reich, MQnchen, 1959, p. 507-508:

Jean Darrouzes, Etienne de Sainf-Sabas, în

DS,4, fasc. XXX, XXXI, XXXII, col. 1520-

1521.

tefan de Siunikh

tefan de Siunikh (m. 735), scriitor

armean, nscut într-o familie de preot, la

Du in. localitate la nord de Artaat,

vechea capital a Armeniei partice. Dup
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terminarea colii elementare la mns-
tirea Marrenik\ îi continu studiile la

coala de vartapei din Sinunia, condus
de Moise. Aici primete titlul de doctor i
preia catedra de studii exegetice. Pentru

a-i adânci cunotinele de filosofic,

merge la Constantinopol, unde rmâne
14 ani. Reîntors la Siunia, este ales cato-

licos. Decedeaz la scurt vreme, fiind

ucis de o femeie de moravuri uoare, pe
care o obligase s se converteasc.
Opera sa literar a supravieuit în parte.

Este vorba de câteva fragmente din

Explicarea breviarului, hunele închinate
învierii lui Hristos i un scurt tratat

Despre incoruptibilitatea trupului, trans-

mis sub numele lui tefan Filosoful. Se
crede câ el a comentat cartea lui Iov i
profeii Daniel i Ezechiel. In colaborare
cu David de Hark, a tradus din greac un
comentariu anonim la Levilic, De natura
hominis a lui Nemesius* de Emesa, mai
multe lucrri din Atanasie*. Chirii* al

Alexandriei, precum i scrierile Areopa-
gilice cu o parte din comentariul lui

Maxim* Mrturisitorul. în probleme
doctrinare, în spe în hristologie, el a
adoptat o atitudine moderat, înclinând
spre poziia ortodox. Din aceast mo-
tenire literar se poate observa aprecierea

i stima deosebite pe care el Ie-a avut fa
de tradiia Bisericii vechi.

R Sukias Somai, Quadro delle opere di vâri

autori anticamente tradotte in armeno,
Veneia, 1825, p. 29-32; Quadro delta storia

letteraria di Armenia, Veneia 1829, p. 47-

49; M. Brosset, Histoire de la Siounie par
Stephanos Orbe/ian, trad. francez, 2 voi.,

Saint-Petersbourg, 1864-1866; P. Vetter,

Stephan von Simik, în J. Heruenrâther-F.

Kaulen, Kirchenlexikon, ed. a 2-a, t. II,

Freiburg im Breisgau, 1899. col. 768-770; J.

Karst, Etienne de Siounie, în DS, 4, fasc.

XXX, XXXI, XXXII, col. 1524-1525, cu

bibliografie.

tefan bar Sudhaîle

tefan bar Sudhaile (m. 550), scriitor

mistic sirian, contemporan cu lacob* de
Serug i Philoxen* de Mabbug, cu care a

purtat coresponden. Este gânditor pan-
teist, afirmând consubstanialitatea tutu-

ror lucrurilor cu prima esen, apoeata-

staza origenist, milenarismul etc. A
devenit monah la Edessa, de unde merge
în Egipt, devenind ucenicul unui oare-

care Ioan, numit de ctre Philoxen, 'loan
Egipteanul

1

. In realitate, se pare c este
vorba de loan* de Apamea, care a petre-

cut o vreme la Alexandria i a crui
gândire teologic au fost influenat de
sistemele gnostice. Informaii despre el

ne-au parvenit graie lui Teodor* bar
Khonai i lui Philoxen de Mabbug. în

legtur cu activitatea sa literar, Phi-

loxen ne spune c el a citit un commen-
tariu la Psalmi scris de tefan, apoi o
serie de scrisori, cri i tratate. Din
aceast bogat activitate literar nu s-a

pstrat decât Cartea lui Hierotei.

Despre tainele Casei Iui Dumnezeu, în

limba siriac, pus sub numele lui

'Hierotheus, profesorul Sf. Dionisie din
Atena'. Bar Hebraeus a scos o serie de
extrase din aceast lucrare pe care Ie-a

comentat, fcând uz de comentariul lui

Teodosie. Dup prerea lui Philoxen,

tefan a profesat un panteism eshatolo-

gic, afirmând c toate lucrurile vor
ajunge s se identifice cu Dumnezeu. în

cuvintele lui tefan: 'totul este o singur
natur cu Dumnezeu'. Diverse persoane
care au vizitat chilia lui tefan, l-au

informat pe Philoxen c, pe unul din

pereii acesteia, se afla scris: Toat natu-

ra este co-natural cu Esena (divin)'.

Inscripia ar fi fost tears în urma
protestelor, îns, adaug Philoxen, 'pen-

tru a fi introdus în crile sale'. Dac
toate lucrurile i toi oamenii sunt menii
s devin o singur substan sau natur
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cu Dumnezeu, atunci botezul, tainele,

strdaniile ascetice îi pierd raiunea de a

fi. [ar dac sfinii i pctoii, pgânii i

cretinii, adic toi oamenii vor deveni,

fr nici o discriminare, consubstaniali

cu Esena divin, atunci întruparea însi

nu ar mai avea rost, devenind superflu.

Philoxen îl acuz c a adoptat idei inile-

nariste evreieti, punând dup învierea

de apoi dou retribuii succesive, numite

'odihn' (sau libertate) i 'desvârire'

(sau dumnezeire). Aceast doctrin se

bazeaz pe interpretarea mistic a sp-

tmânii, vinerea, a asea zi, fiind lumea

de aici, sâmbta, sabatul, fiind ziua de

'odihn', consumarea având loc dumi-

nic, în rstimpul de odihn, drepii se

vor bucura de rsplat, iar cei pctoi
vor suferi pedepsele pe care le merit,

pentru a se ajunge ca Hrislos s fie 'totul

în toate'. Dup aceasta urmeaz con-

sumarea sau venicia, când * Dumnezeu

(i nu doar Hristos) va fî lotul în toate
9

,

iar toate fpturile, inclusiv demonii, vor

fi de o singur substan cu El, orice

deosebire va înceta s mai existe, chiar i

deosebirea dintre Persoanele divine va fi

abolit. Cercettorii sunt de prere c
tefan a urmat în gândirea sa pe bva-

grie*, care îns s-a ferit s cad în pan-

teism, în timp ce el nu a fcut acest lucru.

Ideile criticate de Philoxen se regsesc în

Cartea lui HieroteL pe care unii cercet-

tori o pun în legtur cu Dionisie Pseu-

do-Areopagitul, iar alii o consider ca

fiind anterioar acestuia. Este vorba de

un tratat mistic în care, alturi de doc-

trine cosmologice, se regsete o expu-

nere a procesului de realizare a cunoa-

terii mistice i consecinele acestuia. In

acest tratat. tefan afirm, fr nici im

dubiu, c sufletele îndumnezeite sunt

deasupra oricrei 'uniri' (hedâyitthâ) i

se afl într-o stare de 'amestecare' (he-

bîkulhu), deoarece unirea implic o oare-

care difereniere sau deosebire între cei

iflai în unire. Starea de 'amestecare'

este îneleas ca 'Unitate', când pân i

numele vor fi terse în aa msur încât

'Dumnezeu însui va trece, Hristos va fi

abolit,
:

ar Duhul nu se va mai numi

Duh'. Aceasta este starea ultim, de con-

sumare a toate.

F.S. Marsh, The Book which îs catkd the

Book of the Holy Hîerotheos wxih Extracts

(rom the Prolegomena and Commentary of

Theodosios qfAntioch andfrom the <Book of

Excerpts> and other Works of Gregory Bar

Hehraeus, London-Qxford, 1927, cu trad. în

englez; A.L. Frothingham. Stephen Bar

Sudhaiie, the Syrian Mystîc and the Book of

the Holy Hierotheos, Leyden, 1886; A. Merx,

IJeen und Grundlinien einer uftgemeinen

Geschichte der Mystik, Heidclberg, 1893; I.

Ilausherr. De doctrina spirituali christiano-

rum orientaliwn quaestionibus et scripia, 1,

par. 4, L'influence du <Livre du saînt

Ilierothee>, în Oricntalia christiana, t. 30, 3.

Roma, 1933, p. 176-211; G. Widengren,

Researches In Syrian Mysticism, Numen, 8,

1961, p. 161-198; Baumstark.p. 167; Wright,

p. 58-59; Urbina, p. 103-104. cu bibliografie.

tefan Tebanul

tefan Tebanul, clugr, considerat autor

al unor tratate ascetice, trei la numr.

Primul tratat este o culegere de sfaturi

adresate unui fiu duhovnicesc ca iniiere

în viaa monahal: renunarea la lume.

practicarea ascezei i a virtuilor, sl-
luirea în chilie, alungarea gândurilor rele.

Celelalte dou se adreseaz clugrilor,

crora le sunt date o serie de sfaturi prac-

tice privind comportamentul lor zilnic.

Aceste tratate au fost traduse în geor-

gian i arab.

1. Ixetpavoi) jiovaxoi) 0iiPaiou Xoyo

&OKivrue6. npârcov ^ev tekvov,

uitoxocaooD %& Koajito.., în Codex Parisinus

;r. 1066, f. 86-94; 2. AictTaqtq to3 âyiou
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Ztecpavou Kâai pova^oi. Up6 Tcâvtwv

XP^°MEV itjv TO7iF.LVo<ppoa*6viiv..., în

Codex Laurentinus IX, 16, f. 79v-8I; 3.

Liecpâvou BiiPaiou ivxokai xoî noma-
aopevoiq. npriJTov \ikv \ii\ e^e Kotvrovîav
[itz yyvaiKwv... în Parisinus Supplement
gr. 1329, f. I24v-I26v. O parte din aceast
oper a fost publicat de C. Dyobouniotis
dup un manuscris de la mnstirea
Chozobiotissa (Amorgos), în revista 'Iepoq
ZwSeo^o, nr. 192-193. 1913, cuprinzând
textele 2 i 3 i o rugciune ctre Hrislos. G.
Garitte, Catalogue des mumtscrits georgiem
littimires du mont Sinod. CSCO 165, Î956,

p. 1
1
i Le MustSon , t. 67. 1967, p. 77-78. x\.

1 9; G. Graf, Geschichte der chrisllichen ara-
bischen Litera/itr, coli. Sludi e Testi, t. I,

Cetatea Vatican. 1944. p. 413; t. 2, 1947,
p'

497-498; t. 4, 1951, p. 8; J. Darrouzâs, Eti*
enne Ie Thebain, în DS 4, fasc. XXX, XXXI
XXXII, col. 1525-1526, cu bibliografie,

ubhakmaran

ubhalemaran, mitropolit de Karka de
Beth Selok între anii 609- 628. activi-

tatea sa literar derulându-se la cumpna
dintre sec. VI i sec. VII. Datorit con-

troversei sale cu medicul de curte Ga-
briel de Singar, care împrtea învtu-
ra monofizit, a fost trimis în exil de
ctre Chosroe II. A scris numeroase lu-

crri scurte pentru lectura monahilor. Pe
lâng scrisorile sale, mai avem o colecie

de Cuvinte Ascetice i o alt lucrare, inti-

tulat Liber partium, din care se ps-
treaz ultimul din cele trei capitole în

care autorul vorbete despre umilirea Iui

Hristos, despre lucrarea harului i cum
trebuie s convieuiasc fraii în solitu-

dine sau în comunitate.

D.J. Lane, Schubhalemuran's Buok ofGijls.

în OCA, 229. 1987, p. 411-417; idem, The

Creed of Schubhalemaran, în OCA, 236,

1990, p. 155-162; G, Troupeau, Un page
retrouvee du 'Livre des Parfies', în OCA,
1978; Baumstark, p. 133; Urbina, p. 137; P.

Bruns. Schubhalemaran, în LACL, p. 546.
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rat de la tron, Tarasie oficiaz slujba de

înscunare a împratului Nichifor.

Lui Tarasie îi este atribuit o respingere a

hotrârilor iconoclaste de Ia sinodul din

754, document care a fost citit în edina
sinodului de la Niceea din 787. Au mai

supravieuit o serie de scrisori în care a

tratat problema controversat a cultului

icoanelor, precum i cuvântarea inut la

instalarea sa ca patriarh i o predic la

prezentarea la templu a Fecioarei Mria.
Biografia lui a fost scris de Ignatie

Diaconul.

Migne, PG98, 1423-1500; Mansi, 12. 1119-

1128; 13, 208-356, 399-472; V. Grumel, AA,
Les Regestes des actes du patrtarcat de

ComtanJinopte, voi. I, facs., II, Istanbul

1936, p. 12-22; viaa scris de Ignatie,

ucenicul su în Migne, PG 98, 1385-1424; R.

Janin. AA. Tarasie, în DCT. XV, pt. 1, 1946,

col. 54-57; G.T. Dennis, Tarasius, Patriarch

of Constantinople, St., în CE, 13, p. 938;

Cross, Tarasius, St., în ODCC, p. 1340.

Tatwine de Canterbury

Tatwine de Canterbury (m. 734), arhi-

episcop de Canterbury. Beda* Vene-

rabilul ne informeaz c a aparinut

provinciei mercianilor, c a devenit clu-

gr la mnstirea Bredon (Briudun),

unde a fost hirotonit preot. întrucât

Ethelbald de Mercia era la acea vreme

cel mai puternic dintre regii din Anglia,

se pare c el a contribuit mult la numirea

lui Tatwine ca arhiepiscop de Can-

terbury, în locul rmas vacant prin

moartea arhiepiscopului Brithwald. Ace-

lai istoric subliniaz caracterul deosebit,

credina i cultura aleas a Ini Tatwine.

Hirotonia ca episcop a fost svârit de

episcopii din Ltchfield, Rochester i
Winchester, cei mai de seam dintre

episcopii din Anglia la acea vreme. De la

el a rmas o colecie de patruzeci de

ghicitori, asemntoare în coninut cu

Aenigmata atribuite lui Bonifaciu i
Eusebiu*. Subiectele abordate au un ca-

racter filosofic, teologic, cele cinci

simuri i alte obiecte folosite în cult sau

de uz zilnic.

Beda, Ist. bis., 5, 23; Manitius I, 203-206;

A.W. Haddan i W. Stubbs (ed.). Councils

and Ecclesiastical Documents Re/ating Io

Grea/ Britain and Ireland, 3. voi. în 4,

Oxford, 1869-1878. p. 311-313; Willîam

Stubbs, Tatwin, în Smith-Wace, IV, p. 804-

805; E. John, Tatwine ofCanterbury, în EC,
14, p. 944.

Taian Asirianul sau Sirianul

Taian Asirianul sau Sirianul (sec. II),

nscut din prini pgâni în jurul anului

120, în Asiria. A studiat istoria, retorica

i filosofia, devenind filosof sofist. In

cltoriile sale a inut discursuri i lecii

de moral i a studiat diverse religii, pri-

mind iniierea în diferite mistere. Ne-

satisfacut de cunotinele sale, se în-

dreapt spre lectura Sf. Scripturi, în care

descoper lumina pe care o cuta. In con-

secin, se încretineaz. Ajuns la Roma,

devine ucenicul Sf. Justin* Martirul i
Filosoful, în a crui coal îi aprofun-

deaz cunotinele în domeniul înv-
turii cretine. El însui înfiineaz la

Roma o coal, unde l-a avut discipol pe

Rhodon*. Revine în Orient, în jurul anu-

lui 170. Prsete linia ortodox a cre-

dinei cretine, înfiinând secta encra-

tiilor, o sintez a tuturor ereziilor vremii

(Coman). Se stinge din via în Orient la

o dat necunoscut.

Dintre scrierile sale s-au pstrat doar

dou: Cuvânt ctre greci i Diatessaron*^

care a fost reconstituit în baza frag-

mentelor pstrate la Afraat* i la Sf.

Efrem* irul., care a scris un comentariu

la Diatessaron, inclusiv diversele tradu-
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ceri pstrate în arab, latin, armean i
textul original siriac descoperit în 1957.

Pe lâng aceste lucrri, a mai scris:

Despre animuie. Despre demoni, Carte

de probleme. Despre mântuire dup
Mântuitorul Parafrazri ale Sf. Pavel.

Cuvânt ctre greci este mai degrab o

apologie a cretinismului în care Taian

încearc s arate superioritatea acestuia

fa de pgân ism. El vorbete despre

Dumnezeu, creaie i providena divin,

despre pcatul original, despre mântuire

i învierea morilor, despre demoni,

magie i oracole. Taian este cunoscut

îns datorit Diatessaran-u\\\\^ o istorie a

vieii lui Hristos, compilat din cele patru

evanghelii, având ca baz Evanghelia

dup Sf. loan. Acest text s-a bucurat de

mare autoritate In Biserica sirian pân
în sec. al V-lea când este înlocuit de ctre

Rabbula* de Edessa cu versiunea

Peshitta*, sub motiv c autorul fusese

eretic. Tot din aceast pricin, Teodoret*

al Cirului arde 200 de exemplare din

Diatessaron. Sub aspect doctrinar, Taian

accepta persoanele Sf. Treimi, îns con-

sider c Logosul este subordonai

Tatlui. Logosul este imanent Tatlui i a

ieit din El ca prima Lui fptur, deve-

nind principiul lumii. Sf. Duh este inspi-

ratorul profeilor i factor esenial în

mântuire. Omul a fost creat de Logos,

imitând pe Tatl Su. adic l-a fcut dup
chipul nemuririi, pentru ca s poat par-

ticipa la nemurire i s o posede. Taian

susine totodat i învierea morilor, afir-

mând c sufletul va împrti nemurirea

sa i trupului cu ocazia învierii din mori.

care va avea loc la sfâritul veacurilor.

Cretinismul este superior pgânismului

prin învtura i morala lui, iar prin

Moise este anterior tuturor filosoflilor.

Despre Taian se spune c, în pofida edu-

caiei alese i a culturii deosebite pe care

o poseda, era un personaj violent, batjo-

coritor i neierttor.

Migne, PG 6, 803-888; E. Schwaitz, Tatiatii

oratio addraecos* TU, 4, I, Leipzig, 1888;

A. Puech, Recherches sur le Discours aux

Grecs de Tatien, Paris, 1903; Th. Zahn,

Tatkm's Diatessaron, Erlangen, 1881; P.A.

Ciasca, Tatiani Evangeliorum harmoniae

arabicae, Romae, 1888; A. Marmardji,

Diatessaron de Tatien. Texte arabe etab/i,

unduit enfranqais, coltationne avec Ies anei-

ennes versions syriaques, suivi d'un evan-

geliaire diatessarique syriaque, Beyroul,

1935; Tixeront, Patrologie, p. 52-55; I.G.

Coman, Patrologie,\956, p. 56-57; Idem. I,

p. 312-325; Altaner-Stuiber, 1966, p. 71-74;

Cross, Tatien, art. în ODCC, p. 1341;

Quasten, Patrofogy, I, p. 220-228, cu bogat
bibliografie; F. Bogliani, Tatien, în DECA, II,

p. 2378-2380, cu bibliografie; P. Bruns,

Taian der Syrer, în LACL, p. 581.

Teodor

Teodor (m. 368), ucenic al lui Pahomie*

i apropiat colaborator al Iui Orsiesi* pe

care l-a ajutat s aplaneze tensiunile

ivite în sânul aezmintelor monahale pe

care acesta din urm ie conducea,

datorit impunerii normelor severe ale

lui Pahomie*. Viaa i activitatea i-au

fost apreciate cu elogii într-o scrisoare pe

care Atanasie* cel Mare o trimite lui

Orsiesi. Ghenadie* menioneaz sub

numele lui Teodor un numr de trei

scrisori pe care acesta Ie-a adresat mona-

hilor rzvrtii. Scrisorile pstreaz
duhul operei lui Orsiesi: învtur
despre aezmântul monahilor. Una din

scrisori se pstreaz ca apendice la

Regula lui Pahomie i este intitulat Ad
amni monasteria de pascha, în care

Teodor îi îndeamn pe monahi s srb-
toreasc Sf. Pati în unanimitate i ar-

monie, pregtindu-se cum se cuvine pen-

tru a primi Trupul i Sângele Domnului.

Mai exist i o scurt not, care îi apar-
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ine Iui Teodor, în comunicarea episco-

pului egiptean Ammon, trimis lui

Teofil* al Alexandriei i în care acesta îi

îndeamn pe clugrii din pustia nitrian

s se pstreze în credin i s fie tari în

faa atacurilor gruprii ariene. Teodor s-a

stins din via la 27 aprilie 368.

Migne, PL 23, 105-106: CPG 2373-2376; L.

Th. Lefort, CSCO 160, 195, p. 38-63 (trad. în

francez); A. Boon, Pachomiarta latina,

Louvain, 1932, p. 105 i urm.; J. Gammack,

Theodorus (53). în Smith-Wace, IV, p. 953; I.

G. Coman, III, p. 394-395; Quasten,

Patrology, III, p. 160-161 i bibliografia de la

Orsiesi; T. Orlandi. Theodore de TahermesL

în DECA, li, p. 2413; M. Skeb OSB,

Theodor von Tabennesj, în LACL, p. 596, cu

bibliografie.

Teodor de Alexandria

Teodor de Alexandria, patriarh iacobit,

succesor al Iui Teodosie, din anul 582. de

origine sirian, egumen al mnstirii

Rhamnis din Egipt. A fost hirotonit epis-

cop în 575, împotriva voinei sale i în

mod necanonic, de Longin, episcopul

nobazilor din Nubia, împreun cu Pavel,

fost episcop al Antiohiei, suspendat din

funcie i care se afla la mnstirea

Mareotis. Dup hirotonie, ei au scris o

scrisoare ctre preoii i cretinii din

Alexandria, informându-i despre ceea ce

fcuser în mare tain, spunând c totul a

avut loc în acest mod de team c guver-

nul putea s intervin. Gestul lor a stârnit

nemulumiri în rândul preoim iu pentru

c exista deja pe scaunul alexandrin un

patriarh. Petru, dar mai ales c Pavel se

afla într-o situaie necanonic clar.

Teodor rmâne pe mai departe în mns-
tire. Dup moartea lui Petru, se ignor c
exista deja un episcop hirotonit i este

ales patriarh Dam ian. De la Teodor s-a

pstrat, în siriac, o scrisoare sinodal

adresat lui Paul.

I.-B. Chabot, CSCO, 17, p. 298-308 text siri-

ac; 108. p. 208-215 trad. latin; C. Hoit,

Theodorus (3), în Smith-Wace, IV, p, 925; E.

Honigmann, Eveques et eveches mono-

physites d'Asie Anterieure au Vle siecle.

CSCO 127, Subsidia 2, Louvain, 1951, p.

200-204; J. Maspero, Histoire des Patriar-

ches d'Alexandrie. Paris, 1923; G. Ladocsi,

Theodore. în DECA. II, p. 2402; G.

Râwekamp, Theodor von Alexandriei în

LACL. p. 590.

Teodor Askîdas

Teodor Askidas (m. 558), arhiepiscop de

Cezareea Capadociei, activ în prima

parte a sec. VI. Teodor apare pentru pri-

ma dat ca monah i probabil egumen al

Noii Lavre de lâng Tekoa în Palestina,

ca reprezentant al acestei comuniti

monahale la sinodul de la Constantinopol

împotriva monofiziilor, din 536. Priete-

nul su, Leoniu* de Bizan, îl introduce

în cercurile de Ia curtea imperial. De-

vine conductorul gruprii origeniste,

care a aprat formula hristologic a sino-

dului de Ia Calcedon împotriva atacurilor

monofizite. El interpreteaz hristologia

calcedonîan în perspectiva învturii

lui Evagrie* Ponticul. împratul Justi-

nian îl numete arhiepiscop de Cezareea

Capadociei, fr obligaia de a locui

acolo. Dup izbucnirea celei de a doua

controverse origeniste, el încearc s
apere doctrina lui Origen* împotriva

patriarhului Mennas al Constantinopo-

lului i a lui Pelagiu, delegat papal, îns

fr succes- Dei isclete condamnarea

lui Origen, oficializat prin edictul Iui

Justinian, el îi pstreaz pe mai departe

concepiile sale origeniste, sprijinind

gruparea origenist în Palestina, pân la

condamnarea definitiv a acesteia la
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sinodul de la Constantinopol din 553.
Teodor este cel care l-a determinat pe

împratul Justinian s condamne cele
Trei Capitole. In tensiunea care s-a iscat

în jurul celor Trei Capitole, Teodor este

excomunicat de papa Vigiliu. Acesta
accept retractrile i scuzele lui Teodor
cu ocazia sinodului de la Constantinopol
din 553 i ridic pedeapsa. El rmâne în

cercul de consilieri ai lui Justinian, îns
dispare de pe scena politic.

CPG III, 6988; Hefele-Leclercq, III, 1-5, 13
i urm., 62 i urm., 88, 95; F. Diekamp, Die
origenistischen Streitigkeiten im sechsten
Jahrhimdert ttnd das jimfte allgememe
Concil, Mtlnster, 1899, p. 37-40, 50-52; L.
Duchesne, L'Eglise au VI* siecie

y Paris

1925, p. 156-218; W.H.C. Frend, The Rise of
the Monophysite Movement, Cam bridge,

1972, p, 279 i urm.; L. Perrone, La chiesa di

Palestina e le controversie cristologiche,

Brescia, 1980, p. 75; O.T. Stokes, Theodorus
Askidas (6), în Smith-Wacc, IV, p. 926; D.B.
Evans, Theodore Ascidas. în CE 14, p. 17; G.
Ladocsi, Theodore Askidas, în DEC A, II, p
2403-2404.

Teodor Bizantinul

Teodor Bizantinul, retor, diacon al patri-

arhului de Constantinopol, Pavel II (641-

654). Este autorul a dou aporii îndrep-
tate împotriva doctrinei ortodoxe privind
cele dou voine în Hristos. Ele s-au ps-
trat în scrierile Sf. Maxim* Mrturi-
sitorul, care îi rspunde într-o scrisoare
adresat preotului Marin. El pune igno-

rana sau necunoaterea pe acelai plan
cu voina în Hristos, ajungând la con-
cluzia c voina trebuie considerat ca
fiind prin apropriere (kct oîkeIcoiv), ca

ignorana. Sf. Maxim demonstreaz c
aporia este o contradicie, deoarece
voina înseamn afirmarea unui lucru, în

timp ce ignorana implic negarea. Prin

urmare, dac ignorana i voina au

aceeai raiune de a fi, înseamn c igno-
rana este în Dumnezeu i c obiectele

neînsufleite sunt înzestrate cu voin.
Pornind de la acest raionament, el ana-
lizeaz consecinele în hristologie: în

Hristos ar exista atunci dou ignorante i
dou voine, iar dup sensul pe care îl

dm aproprierii se poate cdea în do-

cetism sau apolinarism etc. în a doua
aporie. Teodor afirm c sensul de voin
natural nu este acceptat de Prini .i

constituie o noutate. Maxim dovedete
c expresia a fost folosit de Prini i c
ei au atribuit voin naturii sau firii.

Migne, PG 91, 216 i urm.; 217-228 -

scrisoarea ctre Marin; CPG III, 7632;
Bardenhewer, 5, p. 433; Beck, p. 433; A. De
Nicola, Theodore de Constantinople, în

DECA, II, p. 2405-2406; B. Windau, Theo-
dor von Kontaminopel, în LACL, p. 591

.

Teodor de Bostra

Teodor de Bostra, clugr din Arabia.

episcop de Bostra, capitala provinciei

Arabia Secunda. Emirul ghassanid, al-

Harith ibn Jabala, îi solicit împrtesei
Teodora doi episcopi monofizii pentru

regiunile din Mesopotamia, Siria, Pales-

tina i Arabia. Cu aprobarea împrtesei,
patriarhul monofizit al Alexandriei,

Teodosie, aflat în exîl la Constantinopol,
îi numete pe lacob* Baradaeul pe scau-
nul din Edessa (de la acest lacob,
Biserica iacobit îi primete numele),
iar pe Teodor, clugr din Arabia, îl pune
în fruntea provinciei Arabia Secunda, a

crei reedin era la Bostra. Cu toate

acestea, Teodor nu a locuit niciodat în

Bostra, ci în Tabra (hertha) sarra-

smifot\ situat pe Golan. Nu cunoatem
detalii legate de activitatea lui Teodor ca
episcop. în orice caz, nu a fost atât de
bogat ca a lui lacob, într-o scrisoare

adresat lui Pavel de Beth Ukkame, el
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aprob alegerea i numirea lui lacob pe

scaunul patriarhal de Antiohia. Scrisoa-

rea a fost scris i trimis din Con-

stantinopol în 564. In 567 a revenit în

Orient, pentru ca dup. doi ani s fie

rechemat la Constantinopol de ctre

împratul Justin II (565-578), pentru a

participa la o dezbatere asupra înv-
turilor promovate de ctre triteiti. In

cadrul dezbaterii a fost respins triteismul

i acceptat excomunicarea lui Conon de

Tars. Teodor izbutete cu greu s se

întoarc în Orient, unde se stinge din

via la scurt vreme dup 570. De la el

se pstreaz doar dou fragmente din

scrisorile scrise în colaborare cu lacob

Baradaeul. Una este destinat clug-
rilor, îndemnându-i s nu aib încredere

în triteiti, iar alta este adresat lui

Payel* de Antiohia, cu scopul de a-l

întri în faa persecuiilor.

CPG III. 720 1 ; cfr. 7 1 73 i urm.; J.B. Chabot,

CSCO 17, p. 94-96, 165 i urm., 197 i urm.;

CSCO 103, p. 65 i urm.. 115 i urm., 125 i
urm., trad. în latin; E. Honigmann, Eviques

ei âcheves monophysit.es d'Asie Antericure au

Vte siecle, în CSCO 127, Subsidia 2,

Louvain, 1951, p. 157-164; A. De Nicola,

Theodore de Bostra, în DEC A, II, p. 2404-

2405; G. Rtfwekamp. Theodor von BoMra* în

LACL, p. 590.

Teodor de Canterbury

Teodor de Canterbury, arhiepiscop de

Canterbury, grec de origine, una din cele

mai de seam personaliti ale Bisericii

Angliei din sec. VII. S-a nscut la Tars în

Cilicia. Nu se tie cu exactitate unde i-a

început studiile. Se pare ca a studiat la

Atena, unde a dobândit o vast cultur

filosofic i juridic. Ajunge la Roma la

vârsta de 65 de ani. In aceast perioad,

regii de Northumbria i Kent l-au trimis

pe Wigliard la Roma pentru a fi hirotonii

pe seama scaunului de Canterbury.

Acesta decedeaz la Roma. In locul lui

este trimis Teodor din Tars, dup ce a

fost tuns în monahism i hirotonit potri-

vit tradiiei romane. în pofida vârstei

înaintate, avea deja 67 de ani când a

ajuns în Anglia, el s-a dovedit a fi un

foarte bun organizator, fcând vizite

canonice i inând sinoade pentru ocu-

parea posturilor episcopale vacante i
organizarea disciplinei în Biserica An-

gliei, fn 680 ine un sinod la Hartfîeld.

Cu aceast ocazie, sinodul formuleaz o

mrturisire de credin ortodox adoptat

în Biserica din Anglia. Teodor a reorga-

nizat i coala de la Canterbury, intro-

ducând studiul limbii greceti i diverse

discipline filosofice i teologice, trans-

formând Canterbury într-un important

centru de cultur. Lui Teodor îi este atri-

buit un PentiteniaL care a exercitat o

mare influen în Biserica Apusean.

Teodor a decedat în anul 690. Trupul lui

a fost transferat în 1091 în actuala cate-

dral din Canterbury. La deshumare a

fost gsit intact.

Beda, hi bis.. 2, 3; 4, 1-3, 5, 6, 12, 17. 21,

23, 28; 5. 8, 24: CPL 1885: W. Stubbs,

Theodorus (7), în Smith-Wace, IV, p. 926-

932; G.F. Browne, Theodore and Wilfritk

New York. 1897; Hook, Lives of ihe

Archhishops oj Canterbury* I, p. 1 14-226; W.

Reany, St. Theodore of Canterbury, Saint

Louis. 1944; F.M. Stenton, Anglo-Saxon

EngUitni ed. 2-a, Oxford, 1947; B. Colgrave,

Theodore ofCanterbury, St., în CE, 14, p. 1 7;

M. Simonetti, Theodore de Cantorbery, în

DECAJI, p. 2405.

Teodor Citeul

Teodor Citeul, istoric bisericesc, activ în

prima jumtate a sec, VI. Nu avem infor-

maii cu privire la data naterii i amorii

sale. A îndeplinit funcia de cite (dvay-
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voxrtîiq) la Biserica Sf. Solia din Con-
stantinopol. Este autorul a dou lucrri

de istorie scrise în greac. Prima lucrare,

Historia tripartita, scris dup anul 520
i completat în 530, descrie situaia

Bisericii în timpul domniei împratului

Constantin I pân în anul 439. Este vorba

de o colecie de extrase luate din So-

crate* Scholasticul, Sozomen* i Teo-

doret*deCyr. Istoria lui Teodor Citeul a

fost folosit de Cassiodor* în redactarea

Istoriei tripartite. Din nefericire, doar

crile I i II s-au pstrat în mare parte,

iar din celelalte avem doar fragmente. A
doua lucrare a lui Teodor este intitulat

Istoria bisericeasca, în patru cri, i
cuprinde istoria Bisericii din anul 439
pân la urcarea pe tron a împratului

Justin II (518). Dei s-a pstrat fragmen-
tar, istoria bisericeasc este lin document
deosebit de important pentru cunoaterea
evenimentelor destul de zbuciumate din

sec. V i începutul sec. VI. Supravieui-

rea fragmentar a celor dou istorii se

datoreaz unui scriitor din sec. VII sau

VIII care a întocmit un compendiu de
istorie bisericeasc, bazat pe aceste

lucrri.

Migne, PG 86/1. 165-228; CPG III, 7502-

7503; G.K. Hansen. Theodoros Anagnoste*.

Kbvhengeschichte, GCS, Berlin. 1971; J.

Bidez, La tradition manuscrtte de Soiomene
ei la Tripartite de Theodore le Lecteur, TU,
32, 2b, Leîpzig, 1908; W.E. Kaegi, Jr.,

Theodore Lector. în CE, 14, p. 17-18; £.

Amnian, în DTC, 15, pt. I, col. 232-233; L.

Perrone, Theodore Ie Lecteur, în DECA, II,

p. 2406-2407; U. Hamm, Theodor, Lector, în

LACL, p. 591-592.

Teodor de Edessa

Teodor de Edessa, episcop de Edessa. S-a

nscut la Edessa într-o familie aristo-

erat. îmbrac haina monahal la Lavra

Sf. Sava, unde ajunge egumen. In 836
este numit episcop de Edessa. Biograful

su se autointituleaz Vasile. episcop de
Emesa, i pretinde c a fost nepotul lui

Teodor, martor i participant la eveni-

mentele pe care le descrie în Vxa\a lui

Teodor. In centrul relatrii sale se afl
presupusa convertire la cretinism a cali-

fului de Bagdad, Mawiah, i care a fost

ucis de ctre arabi. Vasiliev crede c
acest calif a fost Abbas nepotul lui al-

Mirtasim (833-842). care, dup surse

armene, ar fi îmbriat cretinismul, sau

al-Mif aiyad, care a fost ucis de fratele

su, califul al-Mu
c
tazz (866-869). Nu

exist îns dovezi ale unor simpatii

cretine în cercul de persoane la care

autorul biografei lui Teodor face referire.

Se pare c viaa lui Teodor a fost scris în

sec. X, într-un mediu care avea legturi

cu mnstirea Sf. Sava. Teodor nu a fost

un scriitor original, scrierile sale fiind

mai degrab nite compilaii din autori

anteriori. Vita îi atribuie trei lucrri: o
catehez dogmatic, un cuvânt despre

eretici i o sut de capete, incluse în Flo-

calia greac. Aceeai Filocalie îi atribuie

un tratat despre azime i un cuvânt

despre contemplaie (Theoretikon), dar

nici acestea nu îi aparin. Cât privete

cele o sut de capete, acestea au fost

copiate din Evagrie* Ponticul, Pa-
ramesis ad monachos, Practicus, Trat-

calus ad Eulogium, De malignis cogila-

tionibus, Rerum moiuihalim raliones etc.

J. Pornialovschij, Jitie ije vo sviatyh o/ca

naego Feodora arhiepiscopa Edesskogo
{Viair Sfântului nostru Printe Teodor,

arhiepiscop de Edessa), St. Petersburg, 1892

(text grec i introducere în rus); R.

Gouillard, Supercheries et meprises litte-

raires. L'oeuvres de saint Theodore d'Edesse,

în Revue des Etudes byzantines, V, 1947;

Teodor al Edesei, Una suta capete i Cuvânt
despre contemplaie, în D. Stni loae,

Filocatia sau culegere din scrierile sfinilor
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Prini care arat cum se poate omul curai,

lumina i desvâri, voi. IV, Tipografia

Arhidiecezan, Sibiu, p. 198-247; J.

Hausherr, Le trite de I'oraisorr d'Evagre le

Pontiqne, în Revue d'Ascese et de Myslique,

XV, 1930; S.H. Griffith, Greek into Arabic:

Life and Letters in the Monasteries of
Palestine in the Ninth Century, Byzantion

56, 1986, p. 131 i urm.; A. Kazhdan,

Theodore ofEdessay în ODB, p. 2043.

Teodor de Heracieea

Teodor de Heracieea (m. 355), episcop

de Heracieea în Tracia, conductor al

gruprii semiariene de aici. La sinodul

din Tyr (335) este unul din cei care se

deplaseaz Ia Mareotis pentru a se infor-

ma în legtur cu opera lui Atanasie*. în

342 face parte din delegaia trimis de

împratul Constantius la împratul

Constant, pentru a pune capt neînele-

gerilor dintre occidentali i rsriteni.

Socrate menioneaz c Teodor întoc-

mete o scurt mrturisire de credin,

diferit de cea care fusese aprobat la

Antiohia pentru a-l induce în eroare pe

împrat. A fost depus din treapt la sino-

dul de la Sardica. Ieronim* îl prezint ca

fiind un scriitor talentat, elegant în expri-

mare i autor de comentarii biblice: la

Evanghelia dup Matei, Evanghelia

ditpâ loctn. Fapte/e Apostolilor i Psalmi.

Din. .comentri ile,.sale...Sr.au pstrat frag-

mente care confirm aprecierile pozitive

ale lui Ieronim.

Migne, PG 18. 1307-1378; CPG III, 3561-

3567; R. Devreese, Les commentatexirs des

Psaumes, Roma. 1970, p. 328; J. Reuss,

Matthaeus-Kommentare am der griechr-

schen Kirche, Berlin, 1957, TU, 61, p. 55-95;

idem, Johannes-Kommentare aus der

griechischen Kirche, Berlin, 1966, p. 65-1 76;

M. Simonetti, Theodore d'Heraclee, în DECA,

II, p. 2406; T. Fuhrer, Theodor von Heraklea,

în LACL, p. 590-591, cu bibliografie.

Teodor bar Koni

Teodor bar Koni (Konai) sau Kewani,

istoric i apologet nestorian, originar din

Kashkar, din a doua jumtate a sec. VIII.

Abdh-isho îi atribuie o Istorie bise-

riceasc, îndrumri ascetice, predici de

consolare Ia funerarii i o culegere de

scholii. Dintre lucrrile sale s-au pstrat

doar Scholiile, dedicate fratelui su loan,

o lucrare cu caracter enciclopedic, com-

pilat din diverse surse pe care autorul nu

le menioneaz* tratând teme de teologie,

filosofie, exegez, apologetic i grama-

tic. Ele au fost divizate în 1 1 cri, dup
cum urmeaz: 1-V, conin scholii la

Vechiul Testament; VI, o introducere în

Noul Testament; VII-IX, scholii Ia Noul

Testament; cartea VIII este format din

dou tratate, unul împotriva ortodocilor

i a monofiziilor, iar alta împotriva arie-

nilor. Cartea X conine un dialog între un

cretin i un pgân, în realitate un musul-

man, în sfârit, cartea XI este un tratat

despre erezii, inspirat din Epifanie*, la

care autorul a adugat informaii intere-

sante despre manihei, mandeeni, kan-

teeni i alte secte orientale mai puin

cunoscute (Chabot).

Scnptores Syri, CSCO 55, 56, 69; 187, 193,

194; Assemani, BO III, 1, Roma, 1725, p.

•198-199; Abdh-isho, Cat. tibr. syr, 133; M.
Levin, Die Scholien des Theodor bar Konai

zur Patriarchen-Geschichte, Berlin. 1905; H.

Pognon, Inscriptions mandad'tes des coupes

de Khouabir. Paris, 1899. p. 105-138; L.

Brade, Untersuchungen zum Scholienbuch

des Theodoros bar Konai; die Ubemahme
des Erbes von Theodoros von Mopsuestia in

der nesiorianischen Kirche, Wiesbaden,

1975; S.H. Griffith, Chapter Ten of the

<Scholion>; Theodore har Koni's Apology

for Christiamty, OCP, 47, 1981, p. 158-188;

Baumstark, p. 218-219; Duval, p. 368-369;
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Chabot, p. 107-108: Urbina, p. 216-217, cu

bibliografie; J.-M. Sauget, Theodore bar
KonU în DECA. II, p. 2404, cu bibliografie;

R Bruns, Theodor bar Konai (Kewcmi), în

LACL, p. 591, cu bibliografie.

Teodor de Merv

Teodor de Merv, episcop de Merv, în

prima parte a sec. VI. A fost ridicat în

treapt de Mar-Abha I, în locul lui

David, care fusese depus în jurul anului

540. i-a dedicat o mare parte a timpului

studierii dialecticii lui Aristotel. îi sunt

atribuite scrieri filosofice i exegetice. A
scris un comentariu la Psalmi i o istorie

în versuri a lui Mar Eugen i a însoito-

rilor si care au venit din Klysma i au

introdus monahismul în Mesopotamia la

începutul sec. IV. Printre lucrrile sale se

afl i Solufii la cele zece întrebri ale lui

Sergiir, este vorba de Sergiu* de

Reshaina. Nu ne este cunoscut coninutul

lucrrii sale, Liber varii argumenti
s

scris la cererea lui Mar-Abha.

Wright, p. 77; Chabot, p. 55; Duval, p. 347;

Baumstark. 122; Urbina, p. 128.

Teodor de Mopsuestia

Teodor de Mopsuestia (350-428), epis-

cop de Mopsuestia, ucenic al lui Dio-

dor*. considerat de ctre nestorieni 'exe-

get*, reprezentant de seam al colii

antiohiene de hermeneutic. în perioada

de mijloc. S-a nscut la Antiohia într-o

familie înstrit. Face studii de retoric

sub îndrumarea sofistului Libaniu, având

colegi pe loan*, care se va numi c
Hri-

sostem' sau 'Gur de Aur" i pe Maxim,
care va deveni episcop în Citicia. împre-

un cu acetia urmeaz i cursurile

filosofului Andragathius, iar când loan

îmbrieaz viaa monahal, acesta îi

convinge pe cei doi prieteni s fac

acelai lucru. Tot împreun prsesc
coala lui Libaniu i urmeaz cursurile

de la coala monahal a lui Carterius i
Diodor. Fascinat de frumuseea unei fete

pe nume Hermione, Teodor prsete
viaa monahal, gest considerat de loan

ca fiind
k

o cdere\ In urma a dou scri-

sori pe care loan i le trimite. Cât/v

Teodor cel cazul, la care se adaug rug-
ciunile i lacrimile prietenilor si. Teodor

revine la mnstire. Dup o perioad de

edere în mnstire. Teodor e hirotonit

preot de Flaviu al Antiohiei în 383, iar în

392 a fost fcut episcop de Mopsuestia,

în Cilicia. scaun rmas vacant prin

moartea episcopului Olimpiu. Mop-
suestia aparinea provinciei eclesiastice

Cilicia Secunda, care a avut, în sec. IV,

un rol important, faima datorându-i-se

podului construit de Constantin cel Mare
peste râul Pyramus. în prezent, este un

orel nesemnificativ i poart numele de

Mensis sau Messis. Ca episcop, Teodor a

avut o activitate bogat. In 394 particip,

împreun cu Flavian, la sinodul de la

Constantrnopol, luând parte la discuiile

privind soarta diocezei de Bostra, patri-

arhia Antiohiei. i-a petrecut viaa la

centrul su episcopal, fcând cercetri,

explicând Sf Scriptur i combtând cu

autoritate pe Apolinarie*, Eunomiu* i
Macedonie*. Evagrie* afirm, pe te-

meiul informaiei date lui de un oarecare

Theodulus, c Teodor a fost vizitat în

ultimul an de via de marele ereziarh

Nestorie, care s-a sftuit cu Teodor, pri-

mind de la el seminele ereziei care s-a

rspândit curând dup aceea cu rezultate

dezastruoase. Teodor se stinge din via
în anul 428, epuizat de cei cincizeci de

ani de trud literar i pastoral, îns
fiind în pace cu Biserica i în culmea

reputaiei sale, spune Facundus*. Totui,

sinodul V ecumenic de la Constantinopol

din 553 îl condamn în unul din cele trei
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capitole, împreun cu Diodor de Tars i

Ibas* din Edessa.

Teodor rmâne un reprezentat caracteris-

tic al colii antiohiene de exegez biblic

i unul dintre cei mai de seam scriitori

ai acestei coli. Biserica nestorian îl

socotete ca 'cel mai mare interpret al

Sfintei Scripturi*. Dup informaiile pe

care le avem, el a scris comentarii la

aproape toate crile Sf. Scripturi, dove-

dind un spirit critic i analitic deosebit.

Din nefericire, opera lui. ca a tuturor

scriitorilor condamnai ca eretici, s-a

pierdut în mare parte. Ceea ce a supra-

vieuit sunt fragmente in greac i latin,

iar cele mai cuprinztoare în limbile ori-

entale. Ne-au fost transmise dou cata-

loage cu operele lui Teodor: Cronica

Seert din prima jumtate a sec. XIII, i

cel al lui Abhd-lsho (Ebed-Iisus) de la

începutul sec. XIV.

a. Comentarii biblice asupra Vechiului

Testament. Comentariu la Facere, Cro-

nica Seert vorbete despre im comentariu

la Pentateuh în trei cri; Comentariu la

Psalmi, Comentariu la cei 12 profei

mici. b. La Noul Testament sunt men-

ionate Comentariul la Evanghelia dup
han. Comentariul la 4 epistole marii la

cele mici ale Sf. Apostol Pavel, c. Scrieri

liturgice, morale i dogmatice: Omilii

catehetice: Despre preoie. Despre cre-

dina, explicarea simbolului niceecm i a

Liturghiei; Omilie asupra Rugciunii

domneti. între tratatele dogmatice men-

ionm: Despre Întrupare; Disputa cu

macedonienii, tratat identic cu cel

Despre Duhul sfânt. Opere ascetice:

Despre preoie; Despre monahi i
Despre desvârirea conducerii, cunos-

cut i ca Despre desvârirea faptelor

sau Despre conducerea desvârita;

Contra Iui Eunomiu; Despre (Logosul)

care iai despre (omul) care e luat; Con-

tra aprtorilor pcatului originar;

Contra magiei; Cartea perlelor (o colec-

ie de scrisori a lui Teodor care îns s-a

pierdut); Contra alegorizanilor.

Dac doctrina trinitar a lui Teodor poate

fi considerat ortodox, nu acelai lucru

putem spune în legtur cu hristologia

lui, unde întâlnim consideraii, termeni,

formule sau expresii incerte sau pe mar-

ginea ortodoxiei (Coman). Doctrina lui

hristo logic poate fi rezumat astfel:

Misiunea lui Hristos este înainte de toate

de a restabili unitatea sfâiat a cosmosu-

lui i s adune în Sine toate lucrurile, prin

realizarea în Persoana Sa a poziiei omu-

lui ca chip vizibil al lui Dumnezeu i cap

al întregii creaii. în al doilea rând, s
restabileasc unitatea cu Sine, ca cel de

al doilea Adam i Cap al Bisericii, la

starea de eliberare perfect de pcat i

moarte. Pentru a îndeplini aceast misi-

une a fost necesar ca Dumnezeu Cu-

vântul s devin om desvârit i s
treac prin experiena perfect a vieii

umane. Perfeciunea omenittii Sale îi

cerea s posede un suflet uman raional,

cu auto- libertate uman capabil de a

alege singur între bine i ru, persistând

îns în bine. în plus, pentru a realiza

desvârirea, era necesar ca El s ia firea

uman în starea ei schimbtoare, s
treac prin perioada de cretere, s intre

în conflict nu numai cu cel ru, ci i cu

patimile sufletului omenesc. Fr ispit

i fr conflict. El nu putea fi dovedit a fi

fr de pcat i nu ar ft putut s-i mântu-

iasc pe cei pctoi. Dei om desvârit,

omul Hristos i-a depit pe toi ceilali

oameni prin discernmântul su moral,

prin tria înclinaiei sale spre bine i ura

fa de ru. Dei nu fr slbiciuni ome-

neti, el era fr de pcat, iar viaa Lui

era un progres continuu de la o stare de

virtute la alta, o cale meritorie la captul

creia se afl biruina asupra morii i
intrarea în starea de nemurire i nestr-
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mutare. Starea de superioritate a ome-
nitii lui Hristos s-a datorat naterii Sale

suprafireti. Botezului cu Duhul care a

urmat i pe care El l-a primit într-o ma-
nier specific doar Lui, adic, în plin-

tatea harului, i unirii cu Persoana Cu-
vântului divin. Aceast unire a fost rs-

plata nepctoeniei i virtuii Sale,

deoarece atât în cazul Lui, cât i al celor-

lali oameni, darurile dumnezeieti de-

pind de lucrarea voinei umane. Unirea a

avut în mod necesar influen asupra

Omului cu care Cuvântul divin s-a fcut
una; împreuna-lucrare cu dumnezeirea
care s-a slluit în el, a fcut imposibil

cderea Lui în pcat. Acest lucru a do-

vedit c omul Hristos e vrednic de
slluirea divin, iar prin înviere i înl-

are a dobândit starea în care unirea se

reveleaz i se descoper în mod des-
vârit. Aceast unire poate fi de esen,
în lucrare i moral. O unire de esen
este imposibil, deoarece Dumnezeu cel

nemrginit nu poate fi limitat la creat. La
fel, unirea în lucrare nu este un privilegiu

aparte, deoarece Dumnezeu este prezent

pretutindeni în lucrarea Lui. Slkiirea
special a lui Dumnezeu în om trebuie s
constea în acea conlucrare pe care El

binevoiete s o acorde celor spre care

privete cu bunvoin. Este vorba de o
apropiere moral, de o unire moral a

Naturii divine cu sufletele care posed
afinitatea moral cu voina i mintea pro-

prii lui Dumnezeu. Acesta este modul în

care Dumnezeu se slluiete în sfini.

In acest mod, Dumnezeu se slluiete
în sfinii Si i în acest mod s-a slluit
i se slluiete mai presus de toate în

omul Hristos. Ins, în timp ce slluirea
în sfini este aceeai în mod generic, în

cazul conceperii unei adevrate întrupri

a lui Dumnezeu el face o distincie esen-

ial. Citm: 'Nu sunt nebun, spune el, s
afirm c slluirea lui Dumnezeu în

Hristos are loc în acelai mod ca în

(cazul) sfinilor. El s-a slluit în

Hristos ca într-un Fiu Vreau s spun c
El a unit omul asumat întreg cu Sine,

facându-l în stare s participe împreun
cu El la toat cinstea la care particip

Persoana care se slluiete în el (om) i
care este Fiu prin fire. Aceast unire a

Cuvântului cu omul Hristos se deose-

bete de unirea dintre Dumnezeu i sfini

din alte dou puncte de vedere. Ea a înce-

put o dat cu prima formare a Omenitii
sacre în pântecele Fecioarei. O dat rea-

lizat, aceast unire rmâne indisolubil.

Atât de intim i atât de indisolubil a

fost aceast unire între Cuvânt i om,
încât se poate vorbi de o singur per-

soan, dup cum brbatul i femeia 'nu

mai sunt dou trupuri, ci unul singur' sau

'dup cum sufletul i trupul sunt un om'.

De aceea, problema, dac Fecioara a fost

nsctoare de om (anthropotokos) sau

nsctoare de Dumnezeu (theotokos\ nu

mai are sens, deoarece ea a fost în acelai

timp nsctoare de om i de Dumnezeu,
în sensul c ea a fost mama Omului, îns
în acel Om cruia i-a dat natere avusese

loc deja slluirea lui Dumnezeu. în al

doilea rând, când Sf. loan spune: 'Cu-

vântul trup s-a facuf, trebuie s îne-

legem c el vorbete numai despre ceea

ce Cuvântul a devenit în aparen, i nu

c trupul pe care l-a luat era ireal, ci doar

c EI nu S-a transformat în mod real în

trup. Cât privete omul care a fost preluat

în aceast unire desvârit cu Fiul cel

venic, acesta este prta al numelui i al

privilegiilor strii de fiu. Omul Hristos a

devenit Fiu prin adopiune la botez,

potrivit vocii care a spus:
'

Acesta este

Fiul meu cel iubit întru care am bine-

voit'. Ar fi o nebunie, spune Teodor, s
interpretm aceste cuvinte în legtur cu

Logosul divin. Totui,aceast stare de fiu,

secundar a Iui Hristos, este unic In rang
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i privilegiu. Cci omul, care este una cu

Fiul cel venic, este chipul Dumnezeului

celui Nevzut, primul nscut dintre toate

fpturile, adic, având anteceden fa
de creaia întreag, el are dreptul i tre-

buie s primeasc cinstirea i veneraia

întregului univers. Cu toate acestea, nu

exist doi Fii în Hristos, deoarece nu

exist doi Hristoi; unitatea Persoanei

trebuie pstrat, dup cum trebuie ps-
trat i distincia firilor. Omul este Fiu

numai în virtutea unirii lui indisolubile
M

cu Cuvântul divin. Atunci când II numim
pe Hristos Fiul lui Dumnezeu, ne gândim

în principal la Cel care este cu adevrat i
firesc Fiu, îns mai includem în con-

cepia noastr i pe omul care este indi-

solubil Unu cu El i, ca atare, împrt-
ete cinstirea i numele Lui. Ce lucrare

a svârii Fiul astfel întrupat? Virtutea

mântuitoare a morii lui Hristos const

în trecerea celui de al Doilea Adam de la

stare de schimbare la neschimbare, pas

necesar spre viaa învierii, când moartea

i pcatul vor fi distruse pentru totdeau-

na. Botezul, care reprezint moartea i
învierea Domnului, ne unete cu Hristos

cel înviat prin participarea Duhului

Sfânt, astfel încât noi trecem prin botez,

prin cea de a doua natere, în sfera vieii

venice. Cei renscui astfel ocup un

teren de mijloc între cele dou lumi: tr-

iesc în prezent i totui aparin viitorului,

potenial fr de pcat i venici, în rea-

litate supui pcatului i morii. Lor le

revine sarcina ca, prin ajutorul Duhului

Sfânt, s-i modeleze vieile de aici în

conformitate cu viaa lui Hristos Cel în-

viat i cu cerinele strii viitoare. Trind

astfel, ei sunt justificai prin credin.

Justificarea final este dobândit la

înviere. Parusia este marea speran a

Bisericii, întrucât aduce cu sine dou
mare consecine ale întruprii: puritatea

i nemurirea Trupului lui Hristos.

Migne, PG 66, 9-1020; F. Nau* PO 9, 1913,

p. 637-667; P. de Lagarde, Analecta syriaca,

Leipzigi Londra, 1858, 100-108; E.Sachau,

Theodori Mopsuesteni fragmenta syriaca e

codicihus Masei Brharnici Nitriacis edidit

aiqtte in Lat'mum sermonem verde, Leipzig,

1869; H. B. Swete, 2 voi., Cambridgc,

1880/1882; L. Patterson, Theodore of Mop-
suestia and Modern Thought, London. 1926;

IVI . M ingana, Earty Christian Mystics,

Woodbrooke Studies, 7, Cambridge, 1934;

H. B. Swete, Theodorus of Mopsuestia (26),

art. în Smith-Wace, IV, p. 934-948; E.

Amann, DTC, 15, 1946, 235-279; J. Quasten,

The Liturgicul Myslicism of Theodore of

Mopsuestia, TS, 15, 1954, 431-439; A.

Sullivan, The Christology of Theodore of

Mopsuestia, Roma, 1956; K. McNamara,

Theodore of Mopsuestia and the Nestorian

Heresy, ITQ 19, 1952, p. 254-278; 20, 1953,

p. 1 72- 19 1 ; l.G. Coman, Patrologie, 1956, p.

192-194; Idem, III, p. 604-617; Altaner-

Stuiber, 1980, 319-322; Quasten, Patrohgy,

III. 401-423, cu bibliografie; M. Simonetti.

Theodore de Mopsueste, în DECA, II, p.

2407-2410, cu bibliografie; P. Bruns.

Theodor von Mopsuestia, în LACL, p. 592-

594, cu bibliografie.

Teodor de Paphos

Teodor de Paphos, episcop de Paphos în

Cipru, la mijlocul sec. VII. Este autorul

unui panegiric dedicat Sf. Spiridon, epis-

cop al Trimitundei, pe care l-a inut la 12

decembrie 655. Nu se tie cu certitudine

dac Spiridon a participat la sinodul de la

Niceea (325). Numele su îl gsim pe

actele sinodului de la Sardicâ (343), i
este menionat de Rufin* i Sozomen*.

Simeon* Metafrastul a rescris panegi-

ricul lui Teodor.

CPG 111, 7987; P. van den Ven, La Legende

de S. Spiridon, Louvain, 1953, p. 1-103;

Bardenhcwer, 5, p. 138 i urm.; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 242; A. De Nicola,

Theodore de Paphos, în DECA, II. p. 2410-

241 1; B. Windau, Theodor von Paphus, în

LACL, p. 594.
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Teodor de Petra

Teodor de Petra, episcop de Petra,

autorul unui panegiric închinat Sf.

Teodosie Cenobitul (m. 529). Teodor a

fost ucenic al Sf. Teodosie i vieuitor la

mnstirea întemeiat de el. Panegiricul,

compus în concordan cu toate regulele

retoricii, a fost inut în faa comunitii

monahale la aniversarea unui an de la

trecerea la cele venice a Sf. Teodosie.

CPG III. 7533; H. Usener, Der heitige

Theodosios. Schriften des Theodoros und

Kyrilios* Leipzig, 1890; A.-J. Festugiere, Les

moines d'Orient, III, 3, Paris, 1963, p. 83-

160; Bardenhewer, 5, p. 128 i urm.; A. De

Nicola, Theodore de Petra, în DECA, II, p.

241 1; G. R6wekamp, Theodor von Peira, în

LACL, p. 594.

Teodor de Pharan

Teodor de Pharan, episcop de Pharan în

Arabia Petraea, la mijlocul sec. VII, con-

siderat autor i susintor înfocat al mo-

dificrilor monotelite ale doctrinei mo-

nofizite. Lui Teodor îi sunt atribuite

urmtoarele lucrri : De operationihus

ChristU tratat adresai lui Sergiu de

Arsinoe. Fragmente din aceast lucrare

se gsesc în documentele sinodului de la

Lateran. Un alt tratat, cuprinzând inter-

pretri din scrierile Prinilor fcute de

Teodor asupra aceluiai subiect. Epistola

ad PoulumAw care anatematizeaz sino-

dul de Ia Calcedon, Tomosul lui Leon i
pe toi cei care afirm dou naturi în

Hristos i neag o singur lucrare (mono-

energismul). Teodor susinea o singur

voin în combinaie cu o natur dual în

Hristos, fiind în acelai timp monotelit i
duofizit. El considera c doar dum-

nezeirea lui Hristos era activ, în timp ce

natura uman, umanitatea lui era pasiv,

reducând în acest mod doctrina duofizit

la ineficient. Toate activitile mentale

i fizice ale lui Hristos, afirma el,

izvorsc dintr-un singur principiu divin,

apxoetStoq, [aovaSiKaiq, icai aSiaipETcoq,

puterea, înelepciunea i buntatea Lo-

gosului luând natere prin mijlocirea

sufletului raional i a trupului. Somnul,

oboseala, foamea, setea, micarea, odih-

na etc, erau atribuite energiei Logosului,

unu i nedesprit. în Hristos exist doar

o singur voin, iar acea voin este di-

vin. Trupul i sufletul nu au fost decât

organe ale Logosului, care. împreun cu

natura divin, ocupau locul de personali-

tate, fiind pur i simplu mijlocul de ma-

nifestare a evepyeia Lui divin. în acest

fel, Teodor a redus umanitatea la rangul

de vemânt care învluia Logosul, sau ca

mijloc de revelare a |a.ia 0£oO evepyeux

în relaie pasiv fa de natura divin de

care depindea în orice privin ca organ

pasiv.

Mansi II, 568 i urm., 572; F. Diekamp,

Amlecta Patristica. Roma, 138, 173-227;

Labbe, VI, 163-174; 355, can. XVIII, 341.

955-960, 1023, 1117; E. Venables, Theo-

dorus (35), Smith-Wace, IV, p. 948-949; M.

Richard, în DTC, 15, 282-284; G. Ladocsi,

Theodore, în DECA, II, p. 2401; G. RSwe-

kamp. Theodore von Raithu/Pharan, în

LACL, p. 594-595.

Teodor de Philae

Teodor de Philae, episcop monofizit de

Philae în Thebaida Superioar, persona-

litate de seam, alturi de episcopul Lon-

gin al nobazilor din Nubia, aparinând

Bisericii iacobite din Egipt la mijlocul

sec. VI. A fost hirotonit de Tirnotei IV

(517-535) în 525/526. A decedat între

anii 577-584. Despre Teodor de Philae ne

informeaz loan* de Efes în relatrile

sale referitoare la hirotonia lui Teodor*

de Alexandria. De la Teodor de Philae se
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pstreaz, în limba siriac. fragmente

dintr-un Mandatwn aci Logirwm, prin

care el îi d acestuia permisiunea de a-l

hirotoni pe Teodor de Alexandria.

CPG III, 7227; J.B. Chabot, CSCO i 7, p. 274
i urm. text siriac; trad. latin în CSCO 103,

p. 192; loan'de Efes, !V, 7, 9; R. Payne

Smith, The Third Part qfthe Eeclesiastica!

History ofJohn Bishop of Ephesvs, Oxford,

1860, p. 255-259; W. Brooks. CSCO 105, p.

186-189; trad. CSCO 106, p. 139-141; C.

Hoit, Theodorus (36), în Smith-Wace, IV, p.

949; A. De Nicola. Theodore de Philae, în

DECA, II, p. 241 1; B. Windau, Theodor von

PhMae, în LACL, p. 594.

Teodor Abu Qurra

Teodor Abu Qurra (750-825), (Theo-

durus Abu Qurra), episcop melchit de

Harran i cel dintâi scriitor cretin care a

scris în limba arab, cât i în greac i
siriac. Nu posedm decât puine date

despre viaa sa. Se tie c a devenit

clugr la Lavra Sf. Sava din Ierusalim,

unde i-a aprofundat cunotinele biblice

i teologice. Nu se tie dac a avut studii

sau nu i la ce vârst a intrat în mnstire,
La mnstire a studiat.în special, Prinii

greci i cu precdere pe Sf. loan* Da-

rnaschimil, care s-a stins din via în

acest aezmânt monahal în 749. Operele

sale, scrise în siriac i arab, dateaz din

perioada în care el era monah la Sf. Sava

i din primii ani ai episcopatului su.
Activitatea sa ca episcop nu a fost deloc

linitit. Populaia din Harran împrtea
credine religioase diferite: cretini cal-

cedonieni i iacobii. musulmani, evrei i
sabeeni. El a încercat s se angajeze cu

toi acetia în dialog. Probabil, lucrarea

sa Dialog cu Prin(uf Bdessei este rezul-

tatul unui astfel de dialog. Tot acum el

scrie un Tratai asupra cidrului icoanelor.

Datorit unor motive necunoscute nou,

patriarhul Teodoret al Antiohiei (795-

812) îl depune dîn treapt, la scurt

vreme dup anul 801. Teodor se retrage

la Sf. Sava, unde se dedic unei viei

ascetice intense i activitii literare. în

803, el scrie Scrisoarea ctre armeni i o

alta ctre papa Leon I, care s-a pierdut.

Dup anul 815, întreprinde o serie de

cltorii. Pentru a-l sprijini pe Sf. Ma-
xim* Mrturisitorul, el se deplaseaz la

Alexandria i apoi în Armenia. In timpul

ederii sale la curtea prinului armean

Ashot Msaker, el elaboreaz cea mai

lung din lucrrile sale în greac: Expli-

carea termenilor folosii de fdosofi. La

început, activitatea sa s-a bucurat de suc-

ces. Dup sosirea la curtea lui Ashot, a

lui Nonnus*, arhidiacon de Nisibe, per-

sonaj trimis de mitropolitul iacobit de

Tagrit, pe nume Abu Raita, situaia ia o

întorstur nefavorabil. Dac discuiile

religioase care s-au derulat în prezena

califului al-Ma'mun cu un prin musul-

man sunt autentice, atunci Teodor a dus

dialogul religios pân la Bagdad. Alte

detalii despre viaa sa nu mai avem.

Teodor Abu Qurra a lsat în urma sa o

oper teologic generoas i aceasta nu

numai în plan lingvistic, ci i ca idei i
coninut. Fire deschis spre dialog, el a

produs multe lucrri care sintetizeaz

mentalitatea vremii în contextul întâlni-

rilor interreligioase. Nu trebuie s îne-

legem dialogul în sensul actual al cuvân-

tului, ci mai degrab ca o disput pole-

mic în încercarea de afirmare a ade-

vrului, în limba greac s-au pstrat

multe din lucrrile sale de acest gen:

Opuscuia contra haereticos, Judaeos ei

Sracenos ; Interrogatio Arabunt ad
Christianum; Interrogatio Saraceni ad
Chrisiianos; Ex concertationibus cum
Saracenis; Dialogus cum Nestoriano de

Theotoco: Dialogus cum Nestoriano de

vocabula Christo; Quaestio ab infideli
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de Bei existentia; Mahometem nori es.se

ex Deo; Mahometemfidsse hostem Dei el
a demone obsessiwt; Ex humilitate
praedicationis confirmri christianum
dogma; Dialogus haeretici et orthodoxi
de Deo et deitate; Disputation con
Sarracino de cmctore bani et mali etc.

Preocuprile sale dogmatice pot fi de
asemenea descifrate din multe tratate; De
differentia inter humanitatem et corpus
Chrisd; De pecca/o originali et redemp-
tione universali; Quaestio de existentia

justorum ante baptismum; Ex humilitate

praedicationis confirmri christianum
dogma; Christitm, hominem factum, esse

verum Deum etc.

Majoritatea lucrrilor scrise în greac au
fost editate în Migne, Patrologia Graeca,
97. Dintre lucrrile sale în arab ne sunt

cunoscute doar 14, majoritatea fiind deja
editat i tradus în german. Cât
privete scrierile în siriac, dei el însui
menioneaz în cea de a opta lucrare în

arab, tradus de G. Graf în german, c
a scris treizeci de tratate în aceast limb,
adic, în siriac, pân în prezent nu a fost

descoperit nici una din ele. Ca teolog,

Teodor Abu Qurra apr doctrina cal-

cedonian împotriva monofiziilor i a

monoteliilor. Cercetrile recente au
descoperit similitudini între gândirea
mirtazilii i teologia propus de Qurra,
ceea ce dovedete strânsa legtur care a

existat la început între cele dou religii.

Cercetrile în acest domeniu sunt în

derulare.

Migne. PG 97; G. Graf, Die arabischen
Schrijkn des Theodor Abu Qurra, Bischofi
von Harrcw (ca. 740-820), Paderborn, 1910;
idem, Des Theodor Abu Kurra Traktat iiber

den Schopfer und die wahre Reli^ion,
Milnster. 1913; I. Dick. Un Continuateur
arabe de s'a'mt Jean Damascene: Theodore
Ahuqurra. eveque melkite de Harran. în

Proche Orient Chrelien 12, 1962, p. 209-223,

319-332; 13, 1963. p. 114-129. cu biblio-

grafic bogat; A. Baumstark, Die christlichen
Literaturen des Orienis. II, Leipzig, 191 1. p.

24 i urm.; G. Graf, Geschichte der
christlichen arabischen Literaiur, 2, p. 7-26;

J. A. Devenny, Theodurus Abu Qurra, în CE
14, p. 28-29.

Teodor de Raithu

Teodor de Raithu, clugr din sec. VI.
vieuitor la mnstirea Raithu (at-Tur).

port în partea de sud-vest a Peninsulei

Sinai. îi este atribuit lucrarea nporca-

paaK£\)fi sau Preparatio, în care în-

cearc s armonizeze doctrina calcedo-

nian cu terminologia folosit de Chirii*

al Alexandriei. El scrie într-o perioad de
linite relativ pentru Biseric, strduin-
du-se s expun i s resping erorile lui

Mani*, Pavel* de Samosata, Apolinarie*

de Laodiceea, Teodor* de Mopsuestia,

Nestorie* i Eutihie* i s dovedeasc în

acelai timp c Biserica urmeaz o cale

sigur în afirmarea doctrinei despre
întrupare. El atac totodat ereziile lui

Sever* de Antiohia i Iulian* de Hain
karnas. Lui Teodor de Raithu îi mai este

atribuit i lucrarea De seâtis, compus
în jurul anului 579, reprezentând un
compendiu al teologiei vremii i cuprin-

zând o critic aspr a teologiei lui

Leoniu* de Bizan i a politicii reli-

gioase a împratului Justinian I. Teodor
de Raithu este identificat cu Teodor,

episcop de Pharan. Dac aceast identifi-

care este exact, atunci el este unul din

primii reprezentani de seam ai mono-
teismului sau monoenergismului (Stu-

der). în aceeai ordine de idei, el ar fi fost

consilier al Patriarhului Serghei al Con-
stantinopolului i ar fi fost condamnat de
sinodul de la Constantinopol din

680/681. Data morii sale este pus
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înainte de 649, probabil în jurul anului

638.

Migne, PG 9!, 1483-1504; CPG III. 7600 i
urm.; De sectis: Migne, PG 86, 1193-1268;

Mansi. 10, 957-961; 11, 567-572 (frag-

mente); R Diekamp, Analecta Patristica,

Roma, 1938, p. 173-227; W. Elert, Der

Ausgang der altkirchlichen Christologie,

Berlin, 1957; B. Studer, Theodore de Ra'ithu,

în DECA, II, p. 2411-2412; G. Rowekamp,

Theodor von Raithu/Pharany în LACL. p.

594-595. cu bibliografie.

Teodor de Scythopolis

Teodor de Scythopolis, mitropolii de

Scythopolis. înainte de a deveni mitro-

polit, a fost clugr, apoi egumen al

mnstirii Noua Lavr i în cele din urm
stavrofitax - gardian sau pzitor al Sf.

Cruci. A fcut parte din gruparea ori-

genist din Palestina din sec. VI. Datorit

schimbrii în politica religioas a lui

Justinian. care a dus la condamnarea ori-

genismuluî la sinodul din 553, el a tre-

buii s renune la convingerile sale ori-

gen iste . Tratatu J su, Libellus de

ermrihus Origenumis, întocmit în jurul

anului 552 Ia Constantinopol, conine

dousprezece anateme îndreptate îm-

potriva unor doctrine origeniste ca: pre-

existenta sufletului, apocatastaza sau

împotriva unor nuane deviante în hris-

tologie i soteriologie.

Migne, PG 86, 232-236; CPG 6993; F.

Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten

im 6. Jahrhundert und das £ altgemeine

Concit, Minister, 1899, p. 125-129; E.

Venables, Theodorus (40), în Smith-Wacc,

IV, p. 951; J. Irmscher, Teodoro Scitopolh

tano. Aug. 26, 1986, p. 185-190; L. Perrone,

Theodore de Scythopolis, în DECA. II, p.

2412; P. Bruns, Theodor von Scythopolis, în

LACL, p. 595.

Teodor Sincelul

Teodor Sincelul, preot i sincel al bi-

sericii Sf. Sofia în Constantinopol, mem-
bru al delegaiei trimise de împratul

Heraclie, la Adrianopolis, în misiune de

pace la hanul avar, ale crui hoarde

împresuraser capitala bizantin. Diverse

manuscrise menioneaz sub numele su
un Discurs în legtur cu descoperirea

unui vemânt al Maicii Domnului Ia

Ierusalim, transferul i depunerea lui la

mnstirea Vlaherne la Constantinopol

(Invenia et depositio vestis in Bla-

chemis). îi mai este atribuit i un Logos

Ia srbtorirea eliberrii Constantino-

polului de sub asediul avar din 626 (De

obsidione Constantin opolitana sub

Heraclio imperatore).

CPG 7935-7936; F. Combefis, Novum
Auctarmm 2, Paris, 1648, p. 751-786; L.

Sternbach, Ana/ecta Avarica, Krakau, 1900,

2-24/24-27; A. Wenger, VAssomption de la

T. S. Vierge dans ltradition bviantine du Vle

au & siccies. Paris, 1955, p." 111-136. 294-

303; J.L. van Dieten, Geschichte der

Patriarchen von Sergios bis Johannes VI

(610-715), Amsterdam, 1977, p. 114-121,

174-178; D. Stiernon, Theodore le Syncelle,

in DECA, LI, p. 2412-2413; B. Windau,

Theodor Syncellus, în LACL, p. 595-596.

Teodor Spudaeus

Teodor Spudaeus, monah la mnstirea

Spozdaioi din Constantinopol i Ieru-

salim, autor al Coinmemoratio i Hypom-
neslicwn, în realitate dou scrisori ale

sale, mrturii ale persecuiilor care au

avut loc în perioada tensiunilor legate de

controversa monotelit. Teodor a fost

apropiat al papii Martin I i al lui Anas-

tasie Apokrisiarhul. In prima scrisoare, el

face un rezumat al celor dou scrisori pe

care papa Martin I i Ie-a trimis: Quoniam
agnovi i Noscere voluit. Scrisoarea a
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fost adresat cretinilor de la Roma i din
Africa i descrie suferinele la care a fost

supus papa Martin i comportamentul
su. Acesta fusese pus în închisoare la

sosirea lui la Constantinopol. Cea de a

doua scrisoare a fost tradus de
Anastasie* Bibliotecarul.

Migne. PL 129, 591-604, 681-690; CPL
1734; Migne, PG 90, 173-178, 193-202,
CPG III, 7968-7969; R. Devreese, Le texte

grec de I'Hypamnesticum de Thedore
Spoudee (Ie supptice, l'exil et la mort des vic-

times Utustres du monothelisme), AB 53,

1935, p. 49-80; A Labate, Thâodore Spoudee,
în DECA, II, p. 2413; F.R. Gahbauer OSB,
Theodor Spudaeus, în LACL, p. 595.

Teodor Studitul

Teodor Studitul (759-826), monah i
teolog. S-a nscut într-o familie profund
pioas din Constantinopol. Mama sa,

Teoctista. s-a îngrijit de educaia sa,

facilitându-i accesul la cultura clasic i
religioas. Sub influena unchiului su.
Plato, egumenul mnstirii Saccudium,
lâng muntele Olimp în Bitinia, îm-

brieaz viaa monahal. A fost hiro-

tonit preot de patriarhul Tarasie* în

787/788 i ajunge egumen în locul

unchiului su în 794, care s-a retras în

favoarea nepotului su. Când împratul
Constantin VI se cstorete pentru a

doua oar, Teodor devine unul dintre cei

mai aspri critici ai împratului, dar i ai

patriarhului Tarasie, deoarece accep-
taser tacit svârirea celei de a doua
cstorii, dei atunci când patriarhul a
trebuit s dea socoteal, l-a depus din
treapt pe preotul care a oficiat taina

cstoriei. Datorit atitudinii sale critice,

este exilat la Tesalonic în 796, de unde
revine dup numai un an, dup ce îm-
prteasa Irina i-a depus fiul, luându-i

locul. In 799, Teodor se mut, împreun

cu întreaga obte, la mnstirea Studion
din Constantinopol, care era pe punctul
de a fi închis. Datorit activitii sale

neobosite i spiritului su organizator,

Studion devine din nou un centru spiritu-

al i cultural în capitala bizantin. Nu
dup mult vreme. Teodor intr în con-
flict cu împratul Nichifor I (802-8 1 1) i
cu noul patriarh, care l-au iertat pe preo-

tul losif, cel care a oficiat cea de a doua
cstorie a lui Constantin VI. în con-
secin. Teodor este trimis din nou în

exil. Revine la Studion dup moartea lui

Nichifor, reluându-i activitile în ca-

drul mnstirii. Urmeaz un al treilea

exil, datorat opoziiei sale fa de ati-

tudinea iconoclast a împratului Leon V
(813-820). înfruntând tratamentul aspru

la care a fost supus, Teodor a continuat s
sprijine cultul icoanelor prin scrisori i
prin intervenii pe lâng papa Paschal I.

Dup asasinarea lui Leon în 820, succe-

sorul su, Mihail II adopt o politic mai
reconciliant în controversa icoanelor.

Cu toate acestea, el nu-i permite lui

Teodor revenirea în Constantinopol, ci

doar în împrejurimi. Teodor se stinge din

via în 826. Trupul su a fost adus la

mnstirea Studion în 844, dup rein-

staurarea Ortodoxiei.

Teodor Studitul a lsat o oper literar

bogat, cuprinzând scrieri polemice i
ascetice, scrisori, discursuri i poezii.

Scrierile polemice abordeaz cu prec-
dere controversa iconoclast: Antirrhe-

ttci 1-3 adversus iconomahos; Refutatio

poematurn iconomahorum (loartnis,

Ignatii, Sergii, Stepham); Probkmataad
iconomachos; Adversus iconomachos
copita septem; De cultu sacrarum ima-
ginum, epistola Platonem, la care se

adaug i o serie de scrisori. Scrieri

ascetice: Testamentum; Ascetica capitula

quatuor; Constitutiones studitanae;

Canones de confessiow et satisfactione;
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Poenae momisteriales % împreun cu

diverse scrisori, cateheze i omilii. Opera

oratoric a lui Teodor Studitul cuprinde

discursuri formale, panegirice i cate-

heze sau alocuiuni adresate obtii sale

monahale. Pe lâng aceste lucrri i al-

tele, pe care nu le-am menionat, de la el

a rmas o coresponden care însumeaz
550 de scrisori i tratate polemice scurte.

Corespondenta sa este deosebit de intere-

sant întrucât dezvluie aspecte strâns

legate de tensiunile cauzate de icono-

clati, precum i nuane dogmatice i
ascetice specifice gândirii sale. întreaga

sa oper este îns dominat de un spirit

ascetic profund. Destinatarii scrisorilor

sunt personaliti ale vremii: împrai,

papi, episcopi. dar i simpli monahi.

Dei nu a fost un teolog sau filosof în

adevratul sens al cuvântului. Teodor

Studitul a nuanat o teologie profund

legat de trirea sau experiena nemijlo-

cit a credinei în relaie cu actul liturgic.

Pentru el, virtuile cele mai de seam
erau; spiritul de rugciune, obediena sau

supunerea, munca i lupta întru aprarea

credinei i a moralei cretine. Un loc de

seam în viaa religioas îl ocup ima-

ginile sacre a cror legitimitate o vede în

legtur direct cu arhetipul lor.

Migne, PG 99; A. Mai, Nova Patrtim

BibJiotheca. V, partea 2-a. Roma. 1849, p.

158-168; J.P. Cozza Luzi, Novu Patrum

Bibliotheca. VIII, Roma, 1871, partea l,p. I-

244; IX, Roma, 1888, partea I, p. 1-3 18;

partea 2-a. p. 1-2 17; J.P. Pitra, Analecta

Sacra Spiciiegio Solesmemi, Paris, 1876, p.

336-380; Beck, p. 491-495, cu bibliografie;

E. Marin, S. Theodore (Coli. Les Saints),

Paris, 1906; G. Schneider, Der hi. Theodor

von Stadion, Miinster, 1900; E. Amman.
DTC, XV, pt. 1, 1946, col. 287-298, cu

bibliografie; Cayre, II, p. 336-345; Cross,

Theodore of Studios. în ODCC p. 1359-

1 360; R.J. Schork, Theodore the Studite, St,

în CE. 14, p. 19-20.

Teodor de Tabenna vezi Teodor

Teodor de Tharu

Teodor de Tharu, episcop i mitropolit

nestorian de Tharu în Pers ia, la mijlocul

sec. VI. A compus în versuri o istorie a

Sf. Eugen i a celor împreun cu el, un

comentariu la Psalmi, rspunsuri la o

serie de întrebri puse de Sergiu, i alte

lucrri.

Assemani, BO III, 147; Barhebraeus, Chrort.

eccl. t I, 86; J. Gammack, Theodorus (44), în

Smith-Wace, IV, p. 952.

Teodor al Trimitundei

Teodor al Trimitundei, episcop de Tri-

mitunda în Cipru, unul din ierarhii de

seam participani la sinodul ecumenic

de la Constantinopol din 680, începând

cu a 14-a sesiune, ca reprezentant al lui

Epifanie II, arhiepiscop de Constantia în

Cipru. A susinut învtura ortodox

referitoare la cele dou voine în Hristos

i a isclit actele sinodului. Este autor al

unei viei a Sf. loan* Hrisostom (De vita

el exi/io et affectionibus beatissimi

Joannis Chrysostoml Archiepiscopi Con-

stântinopolftam), lucrare deosebit de

interesant pentru istoria acelei epoci,

datorit documentelor pe care Ie cuprinde.

Migne, PG 47, 51-88; CPG III, 7989; A. Mai,

Nova Patrum BîbUotheca, VI, p. 263 i urm.;

F. Halkin, Doitze âcrits hyzantim sur saint

Jean Chrysostome* Subs. Hagîogr. 60,

Bruxelles, 1977, p. 7-68; Bardenhewer, 5,

140; A. De Nicola. Theodore de Thmithous,

în DECA, II, p, 2414; R. Kaczynski, Theodor

von Trimithus, în LACL, p. 596.

Teodoret de Cyr

Teodoret de Cyr (393-458), episcop de

Cyr, ultimul mare reprezentant al colii
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antiohiene. S-a nscut în jurul anului

393, ia Antiohia, într-o familie înstrit,

care l-a închinat slujirii Domnului înc
înainte de a se nate, i i-a dat o educaie
aleas, potrivit menirii ce i-a fost pre-

vestit, îi desvârete studiile sub
îndrumarea lui Teodor* de Mopsuestia,

care îl iniiaz în exegeza biblic, i apoi

în mnstirile din Antiohia î din împre-

jurimi. A avut colegi pe Nestorie* i
loan* de Antiohia. îmbrieaz viaa
monahal la mnstirea Sf. Euprepiu din

Nlicerta, în apropiere de Apamea, unde
va rmâne timp de apte ani, când, dup
multe ezitri, accept s fie fcut episcop

de Cyr, un ora în Siria eufratic, scaun

pe care l-a ocupat timp de 30 de ani.

Dioceza sa cuprindea peste 800 de sate,

împrtiate în zone greu accesibile.

Tânrul episcop s-a dedicat unei intense

activiti pastorale, cu scopul de a aduce

la dreapta credin pe numeroii eretici

din eparhia sa: marcionii, arieni., euno-

mieni. Ia care se adugau i muli evrei i
pgâni. Activitatea pastoral nu l-a

împiedicai s se îngrijeasc i de cetatea

sa de scaun, pe care a înfrumuseat-o, a

reparat bile, galeriile publice i podu-

rile, construind i un apeduct pentru a o

aproviziona cu ap. In timpul persecuiei

cretinilor din Persia, care a început în

420 i a continuat timp de mai muli ani,

el se adreseaz episcopilor Eutalie i
Busebiu din Armenia, cerându-le acesto-

ra s-i sprijine i s-i ajute pe cei

neputincioi i s-i ridice pe cei czui.
Perioada critic din viaa sa începe o dat
cu declanarea i extinderea controversei

nestoriene. Teodoret îmbrieaz cauza

Iui Nestorie*, declarându-se împotriva

lui Chirii* al Alexandriei. Adept al colii

antiohiene, el era convins c Chirii nu era

strin de erezia lui Apolinarie*. Cel mai
nuilt l-au deranjat cele 12 anatematisme

ale lui Chirii împotriva crora va scrie o

Combatere împreun sau din însrcina-

rea lui loan al Antiohiei, lucrare care s-a

pierdut în întregime. La Sinodul de la

Efes rmâne de partea lui loan de
Antiohia i a lui Nestorie, chiar dup
condamnarea acestuia. In plus, refuz s
accepte crezul de unire din 433, se pare

formulat chiar de ei însui, i pe care

Chirii l-a isclit. A acceptat acest crez de
unire în 435, dar refuz s-l condamne pe

Nestorie. Dup trei ani se angajeaz în

aprarea memoriei lui Teodor de Mop-
suestia care fusese atacat de Chirii i
Rabula*. La moartea lui Chirii în 444,

Teodoret spera ca în Biseric s dom-
neasc pacea. Nu a fost s fie aa, deoa-

rece o nou erezie va izbucni, cauzat de
Eutihie*. Aceast erezie se afla la

cellalt pol al nestorianismului. în timp

ce acesta nega unirea celor dou firi,

divin i uman, în Persoana lui Hristos,

Eutihie nega distincia dintre cele dou
naturi. Identificând greeala doctrinar a

lui Eutihie, el scrie în 447 un tratai, inti-

tulat Eranistes (Ceretorul), împotriva

adepilor acestuia, cunoscui sub denu-

mirea de monofizii. în consecin, la

Sinodul tâlhresc de la Efes (449),

monofiziii îl condamn, anatematizân-

du-l i trimiându-1 la mnstirea de me-
tanie. El apeleaz Ia împrat i la papa

Leon, Dei papa Leon declar 'nul i
neavenit' sinodul Lairocimum, Teodoret

revine în scaun abia dup ce la sinodul

IV ecumenic de la Calcedon, din 451,

accept condamnarea lui Nestorie. Teo-

doret este repus în demnitatea de episcop

i recunoscut de ctre toi Prinii ca

'învtor ortodox'. A mai condus Bise-

rica din Cyr pân în 458, când se stinge

din via, fiind în comuniune deplin cu

Biserica.

Opera lsat de Teodoret acoper o gam
bogat de preocupri în diverse domenii

ale tiinelor sacre. In 450 el însui
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declara c a scris 35 de cri. Dintre aces-

tea a supravieuit un numr relativ mic.

Din lectura acestora, ne putem da seama

totui de vasta sa cultur clasic, de

cunotinele lingvistice; pe lâng siriac.

care era limb matern, cunotea foarte

bine limba greac, lecturile sale în

aceast limb, în care i-a scris i opera

fiind deosebit de extinse: Homer, Platon,

Herodot, Aristotel, Porfiriu. Apollodor

etc.

a. Opera exegetic. In scrierile sale exe-

getice, fr a avea pretenia de deplin

originalitate, Teodoret îmbin tradiia

exegetic a colii antiohiene cu cea

alexandrin. El a scris comentarii la

diverse cri biblice i tratate sub form
de întrebri i rspunsuri la textele mai

dificile. Dintre operele exegetice rei-

nem: Quaestiones in Qctateuchum (un

comentariu la Pentateuh, la losua. Jude-

ctori i Ruth); Quaestiones in libros

Regnorum et Paraiipomenon; Inter-

pretatio in Psalmos; Interpretatio in

Canticvm Canticoriwi; Interpretatio in

Danielem; Interpretatio: in Ezechielem,

in Isaiam, in Jeremiam. in duodecim

Prophetas Minores, iar pentru Noul

Testament: Interpretatio in quatuordecim

epistolas S. Pauli.

b. Opera apologetic. Cea mai se seam
scriere apologetic este Graecarum

affectionum curatio - Vindecarea maladi-

ilor pgâne sau Adevrul Evangheliilor

dovedit din filosofia greac. Este ultima

apologie cretin care s-a pstrat, consi-

derat a fi i cea mai bun respingere a

pgânismului. El încearc s dovedeasc

superioritatea Evangheliei fa de filo-

sofia pgân. La aceasta se adaug: De

providentia orationem decern; Ad quae-

sita magwn (împotriva magilor peri);

Contra Judeos,

c. Opera dogmatic i polemic. Un prim

loc în acest capitol îl ocup Reprehensio

duodecim capitum seu anathematismo-

rum Cyrilli; Pentalogium, ambele în-

dreptate contra lui Chirii. De sancta et

vivifica Trinitate i De incarnatione

Domini, lucrri hristologice care s-au

pstrat sub numele lui Chirii. Eranistes

seu Polymorphus este lucrarea principal

de hristologie a lui Teodoret, îndreptat

împotriva monofiziilor. Acest tratat a

supravieuit în a doua ediie, scris dup
Sinodul de la Calcedon (451). Expositio

rectae ftdei, transmis sub numele Iui

Justin* Martirul i Filosoful. Quaes-

tiones et responsiones ad orthodoxas

este atribuit lui Teodoret. La acestea se

adaug o serie de alte tratate împotriva

arienilor, macedonienilor, apolinaritilor,

marcioniilor, a tui Origen* i Eunomiu*,

o Liber mysticus i alta Libri de virgini-

tate, care îns nu s-au pstrat. Scrierile

istorice dau mare consisten operei lui

Teodoret. Prima Iui lucrare istoric a fost

Historia religiosa seu ascetica vivendi

ratîon sau Istoria clugrilor. în care

descrie viaa unor tritori ascei pe care

autorul însui i-a cunoscut. Historia

ecclesiastica prezint perioada de la 323

i pân în 428. Nu este vorba de o repro-

ducere a istoriilor scrise de Socrate* i
Sozomen*, asemnrile în expunere da-

torându-se izvoarelor comune. Teodoret

a definitivat aceast lucrare în perioada

exilului din Apamea. Haereticarum

fabularwn compendium este ultima

lucrare istoric a Iui Teodoret i reprezin-

t o istorie a ereziilor de la Simon*

Magul i pân Ia Nestorie* i Eutihie*. In

cartea a cincea avem o prezentare sis-

tematic a învturii Bisericii, lucru

unic în literatura patristic greac i

deosebit de valoros pentru istoria dog-

melor (Quasten). Zaharia* Retorul ne

informeaz c Teodoret a scris i o carte

despre Sinodul de la Calcedon, aceasta

nu s-a pstrat.
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d. Opera omiletic i corespondena. Din

predicile lui Teodorei s-au pstrat doar

fragmente. Scrisorile sale au avut o
soart mai bun, dintre ele supravieuind

un numr de 232 de scrisori. Ele sunt o
adevrat surs de informaii istorice,

culturale i dogmatice,

în hristologie, Teodoret pstreaz în

bun parte elemente preluate de la

Teodor* de Mopsuestia i Nestorie, pân
la sinodul de la Calcedon. Dup acest

sinod, el va înva o hristologie ortodox
(Coman).

Migne, PG 80-84; CPG III, 6200-6288; E.

Venables, Theodoretus, ari. în Smith Wace,

IV, p. 904-914; G. Bardy, DTC 15, 1946,

299-325; E. Honigmann, Theodoret of
Cyrrhits and Basil ofSeleucia The Time of
Iheir Death, Patristic Studies, ST 173,

Cetatea Vatican, 1953. 174-184; I. G.

Coman, i Cuvântul trup s-a fcut, Ed.

Mitropoliei Banatului, Timioara, 1993, p.

198-208; M. Simonetti, La letteralura cris-

tiana antica greca e latina, Firenze, 1969, p.

317-322; Cross, Theodoret, art. în ODCC, p.

3360; Bardenhewer, IV, p. 219-247; Altaner-

Stuiber. 1980. 227, 229, 284. 339-341, 513;

Cayre, II, p. 40-45; Quasten, Pairology, III,

p. 536-554, cu bibliografie; P. Canivet,

Theodoret of Cyr< în CE, 14, p. 20-22; E.

Cavalcanti, Theodoret de Cyr% în DECA, II,

p. 2414-2416; P, Bnms, Theodoret von

Cyrus, în LACL, p. 596-598, cu bibliografie.

Teodosian, Codul

Codul Teodosian. In 435, împratul
Teodosie II numete o comisie care s
codifice, cu adaptrile necesare, toate

normele legale promulgate, începând cu

împratul Constantin cel Mare. Noul cod

a fost promulgat de ctre împralul

Teodosie II în 438, la Constantinopol,

prin constituiunile imperiale, numite

NoveIJae Consthutiones, care au ocupat

primul loc în noua colecie de legi. Codul

a fost apoi promulgat la Roma la sfâritul

aceluiai an, intrând în vigoare cu 1 ia-

nuarie 439. împratul a hotrât inclu-

derea în aceast colecie doar a leges

genera/es\ promulgate de Constantin i
de urmaii si, inclusiv cele date de el

însui. Prin leges generales se înelegeau

acele legi care se refereau la grupuri

nedeterminate de oameni, fr ca ei s fie

plasai in certis provinciis seu Jocis.

Importana Codului Teodosian rezid în

faptul c este prima colecie oficial de

leges i, ca atare, observarea lui era obli-

gatorie. Celelalte norme, neincluse în

acest cod, erau ilegale. Aceast colecie

de legi a rmas în vigoare pân la înlo-

cuirea ei de codul promulgat de ctre

împratul Justinian. Legile erau aranjate

în ordine cronologic i tematic, în tituli,

în 16 cri. Cartea XVI, care se ocup de

probleme religioase, pune pgânismul în

afara legii i pedepsete erezia. Totodat,

stabilete norme pentru clerici i hot-

rte relaia dintre Biseric i stat. O
mare parte din acest cod se regsete în

Breviarium Alaricianum, de origine

gotic (508).

T Mommsen-P-M. Meyer(ed.)> Theodosiani

lihnXVl 2 voi. în 3, Berlin, 1905; P. Krtiger,

Codex Teodosianus% 2 facs.. Berlin 1923-

1926; C. Pharr .a. The Theodosian Code and
Novels

y
Princeton, 1952, cu text, traducere i

comentariu; O. Gradenwitz, Heidelberger

Index zum Theodosiamts, Berlin, 1925 i
supl. în 1929; F. Schulz, History of the

Roman Legal Science, Oxford, 1953; L.

Wenger, Die Quellen des romischen Rechts,

Viena, 1952; J. Gaudemet, DDC, 7, col.

1215-1246, cu bibliografie; Cross, Theo-

dosian Code, în ODCC, p. 1361; G.G. Arch,

Theodosian Code, în CE, 14, p. 24-25.

Teodosie

Teodosie, medic i monah la mnstirea
Cartemin i patriarh iacobit în a doua
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jumtate a sec. IX. A purtat numele de

Roman, iar la alegerea sa, ca patriarh în

887. i-a luat numele de Teodosie. li este

atribuit o colecie de 1 12 maxime pita-

goreice, pe care Ie-a tradus din greac în

siriac, cu o serie de adnotri. A scris un

tratat de medicin care s-a pierdut. Cea

mai important lucrare a sa este comen-

tariul Ia Cartea lui Hierotei. Prin acest

comentariu, el a salvat aceast lucrare de

la pierderea total. La acestea se adaug
o scrisoare sinodal i o omilie [a Postul

Mare, pstrate în arab.

Assemani, BO II, 124; Chabot, p. 95; Duval,

p.391.

Teodosie

Teodosie, patriarh monofizit de Alexan-

dria (535-566), succesor al lui Timotei

III, din 535. Ajunge patriarh cu sprijinul

împrtestei Teodora, simpatizant a

micrii monofizite. Alegerea lui nu a

fost acceptat de gruparea monofiziilor

iulianiti, i de aceea este silit s se re-

trag la mnstirea Canopus, unde r-

mâne pân când trupele imperiale îi

alung pe iulianiti din Alexandria, iar

alegerea reprezentantului lor. patriarhul

Gaian, a fost declarat ca fiind necano-

nic. Controversa gaianist nu i-a fost

deloc favorabil lui Teodosie pe plan lo-

cal. In cele din urm, împratul Justinian

îl cheam la Constantinopol, pentru a-l

convinge s renune la atitudinea sa anti-

calcedonian, îns nu-l depune din treap-

t. I) trimite totui cu domiciliul forat la

Derkos. De aici îl recheam în capital,

lsându-I liber s triasc în compania

clugrilor monofizii. între timp, împ-
ratul Justinian trimite o serie de episcopi

calcedonieni Ia Alexandria în încercarea

de a pune capt monofizitismului egip-

tean. In captivitate fiind, Teodosie aduce

contribuii substaniale la promovarea

monofizitismului. Dup moartea lui Se-

ver* de Antiohia i depunerea paUiarhu-

lui Antim, el devine conductorul mo-

nofiziilor. Sprijin numirea lui lacob*

Baradaeus i înfiinarea Bisericii iaco-

bite. Urmaul împratului Justinian.

Justin Ii, îi permite acestuia s se întoar-

c la Alexandria. Teodosie decedeaz

îns la scurt vreme dup audiena la

împrat i primirea permisiunii de reîn-

toarcere în ar. In perioada exilului,

Teodosie a scris o serie de lucrri, tratate

polemice antieretice, împotriva agnoe-

ilor, triteitilor etc. Din corespondena

sa s-au pstrat scrisoarea ctre Sever i
cea ctre Antim, precum i fragmente

dintr-un Tomos adresat împrtesei Teo-

dora. In siriac avem o culegere de

lucrri teologice i canonice, patru omilii

care au fost traduse în copt, dintre care

una este considerat apocrifa. In teolo-

gie, Teodosie urmeaz liniile trasate de

Sever de Antiohia,

Migne, PG 86, 1: 277-286: F. Diekamp,

Doctrina Pairum, MQnster, 1981=1907, p.

314; I.B. Chabot, CSCO 17, p. 5-11, 34-84,

86-90, 96-98, 114-124, 132-143; E.W.

Brooks, CSCO 87, 158-163, 168-173; K.H.

Kuhn, CSCO 268 i 269; E.A.W. Budge,

Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect of

the Vpper Egypty London, 1915, p. 312-431;

W.H.C. Frend, The Rise of the Monophysite

Movement, Cam bridge, 1972; T. Orlan di,

Th^odosio di Alessandria nella lelteratura

copta, GIF ser. II 2, 1971, p. 175-185; idem,

Theodose d'Alexandrie, în DECA, II, p.

2421; W. E. Kaegi, Jr., Theodosius,

Monophysite Patriarch ofAlexandria^ în CE,

14, p. 26; T. Bâhm, Theodosius von

Alexandriei^ în LACL, p. 598.

Teodosie de Alexandria

Teodosie de Alexandria, preot monofizit

în Alexandria, în a doua jumtate a sec.

822



TKODOSIH DI- Al TXANDRIA TEODOSIE DE EDESSA

VI, autor al unei scrisori adresate lui

Longin. preot în Alexandria i apoi epis-

cop în Nubia, pe care îl îndeamn s
pstreze comuniunea cu Teodor*, epis-

cop de Philae. Scrisoarea a fost desco-

perit de arhimandritul Jean Claudus

într-o colecie de Capitula, pstrat la

mnstirea Mar Bassos. Lui Teodosie îi

sunt atribuite i alte tratate teologice,

CPG III. 7223; J.B. Chabot, Documenta ad
origines monophys itanim ilfustrandas,

Louvain2 , 1952, p. 273-276, 191-193 (rad. în

latin; A. van Roey, Monophysite Texts ofthe

6th Ceniuiy. Louvain, 1994; J. Irmscher.

Theodose d'Alexandrie. în DECA, II, p.

2421; T. Bolim. R Bruns, Theodosius,

Presbyier in Aiexandrien, în LACL, p. 599.

Teodosie Diaconul, Colecia lui

Colecia lui Teodosie Diaconul. Este

vorba de o colecie de materiale canonice

i istorice referitoare Ia sinodul de la

Cartagina din 419, privind sinoadele

rsritene anterioare i viaa personal a

lui Atanasie* cel Mare. Autorul acestei

culegeri a fost un oarecare Teodosie, dia-

con, care a trit în Africa de Nord în sec.

VII. Documentul prezint un interes

aparte, mai ales pentru c pstreaz
materiale documentare care nu se gsesc

în alte surse. Printre acestea menionm
o scrisoare a episcopilor din Rsrit ctre

un sinod roman care s-a inut în jurul

anului 372, canoanele unui sinod de la

Cartagina din 421, un ciclu pascal, dou
scrisori ale lui Atanasie ctre Biserica

din Alexandria, o scrisoare de Ia sinodul

din Sardica, Historia Acephala i dou
scrisori referitoare la schisma meletian.

C.H. Turner, EOMIA, I, p. 625-671; W.

Telfer. The Codex Verona LX (58). în

HThRev., 36, 1943, p. 169-246; E. Schwartz,

Gesammelte Schrif/en, III. Berlin, 1959, p.

30-72; H. Hess, The Canom ofthe Coimci! of

Sardica A.D. 343, Oxford, 1958, p. 63-67;

idem, Theodosius the Deacon, Colfaction of,

în CE, 14, p. 27; G. Ladocsi, Theodose, în

DECA, II, p. 2420.

Teodosie Arhidiaconul

Teodosie Arhidiaconul. Dou din 12

manuscrise îl menioneaz pe arhidia-

conul Teodosie ca autor al scrierii De situ

Terrae Sancate. Se pare c autorul a

provenit din Nordul Africii, întrucât

pomenete o mnstire arian de credin
vandal (Religionis vandalorum). Lu-

crarea a fost scris înainte de 531. Din

punct de vedere stilistic i al coninutului,

ea nu este unitar. La redactarea ei auto-

rul a tcut uz de mai multe izvoare necu-

noscute. De aceea, nu tim cât de mare a

fost contribuia autorului. Lucrarea cu-

prinde urmtoarele pri: un itinerar, o

list cu orae, extrase biblice, o list cu

provincii etc. Tn forma actual, lucrarea

prezint un itinerar, pornind de Ia Ieru-

salim, prin locurile sfinte din Palestina,

ara Sfânt, apoi din Siria, Egipt, Ar-

menia i Mesopotamia. Lucrarea este

important pentru surplusul de informaii

care x\u se gsesc în alte documente. Unii

cercettori sunt de prere c autorul nos-

tru este una i aceeai persoan cu cel

care a redactat Colecia diaconului

Teodosie*.

P. Geyer, CSEL 39, p. 135-150; idem, CCL
175, p. 113-125; H. Donner, Pilgerfahrt ins

hi Land, StuttgarL 1979. p. 190-225 (trad.

germana); G. Rowekamp. Theodosius,

Archdiakon, în LACL. p. 598-599. cu bibli-

ografie.

Teodosie de Edessa

Teodosie de Edessa (sec. IX), episcop de

Edessa, îi desfoar activitatea în tim-

pul episcopatului fratelui su, Dionisie*

823



TEODOSIE DE EDESSA TEODOT DE ANCYRA

de Tellmahre. A studiat limba greac la

coala cretin de pe lâng mnstirea
Qenneshre. Bar Hebraeus afirm c aces-

ta i-a însoit fratele într-o cltorie la

Alexandria, pentru a se plânge lui

Abdallah ibn Tahir de persecuiile în-

dreptate împotriva cretinilor din Siria de
fratele su, Muhammad ibn Tallir, care a

drâmat bisericile construite cu permi-

siunea lui Abdallah, în perioada guver-

nrii sale în Edessa. în sprijinul inter-

veniei lor, ei au cerut ajutor din partea

lui Dionisie, patriarhul Egiptului. La
începutul carierei sale de preot, Teodosie

a tradus în siriac omilia Sf. Grigorie* de

Nazianzdespre minunile Sf. Prooroc Ilie.

Bar Hebraeus ne informeaz c tot el a

tradus i poemele iambice ale aceluiai

Sfânt Printe.

Assemani, BO II, 345; Bar Hebraeus, Chron.

ecctp I, 363; Wright, p. 144; Duval, p. 389;

Chabot. p. 93.

Teodosie de Ierusalim

Sub numele lui Teodosie, episcop de

Ierusalim, s-a pstrat în limba copt un

Enkomion închinat Sf. Martir George.

Este posibil ca acest Teodosie s fie una

i aceeai persoan cu monahul Teo-

dosie, antipatriarhul monofizit din 453.

E.A.W. Budge, The Martyrdom and Miracles

of St. George, Oriental Texts Series I,

London, 1888, p. 38-44, 236-241, text coptic

i trad. în englez; G. Rowekamp, Theo-

dosius von Jetusalenu în LACL, p. 599.

Teodot

Teodot, gnostic, ucenic al lui Valen-

tinian*. Nu avem informaii despre viaa

lui. De la 016016111* de Alexandria s-au

pstrat câteva fragmente din lucrrile

acestuia. Este vorba de un apendice la

Stromate, intitulat: Extrase din lucrrile

lui Teodot t a colii numite Oriental
din timpul hn Valentin. Din spusele lui

Ipolit* deosebirea dintre coala valen-

tin ian din Italia i cea din Orient rezid

în modul în care este conceput Hristos.

Dup valentinienii italieni, trupul lui

Hristos aparinea gruprii psihicilor, pe

când cei orientali, inclusiv Teodot,

susinea c aparine clasei pnevmaticilor.

Se pare totui, c acest Teodot nu este

acelai cu Teodot menionat de Ipolit, el

fiind plasat în jurul anilor 160-170, iar

învtura lui fiind înrudit cu cea a ori-

entalului Valentinian Marcus.

Extrasele pstrate de Clement reprezint

un document deosebit de preios pentru

cunoaterea gnosticismului valentinian,

în care gsim menionate învturi
specifice acestui tip de gnosticism, cum
ar fi: Pleroma, demirugul, seminele

pnevmatice. Contribuia personal a lui

Teodot se refer la rolul îngerilor i
botezul lor în Numele sacru.

Theodot. The Excerpta ex Theodoto, R.P.

Casey (ed.), în Studies and Documents I,

London, 1934; F. Sagnard (ed.), Extraits de

Theodote, SCh., 23, Paris, 1948; A.-J.

Festugiâre, Notes sur Ies Extraits de

Theodote de Clement d'Alexandrie, VChr., 3,

1949, p. 193-207; W. Foerster, Von Valentin

zu Herakleon, ZNTWiss Beiheft 7, 1928, p.

85-91 ; L. Sagnard, La Gnose valentinienne et

te temoignage de Saint Irenee, Etudes de

philosophie medievale 36, Paris, 1947. p.

521-561; Cross, Theodotus, în ODCC. p.

1362; G.W. Mac Rae, Theodotusy în CE, 14,

p. 27; M. Simonetti, Theodote le Vaientinien^

în DECA, [1, p. 2423; C. Markschies,

Theodohts, Valentinianer, în LACL, p. 600-

601, cu bibliografie.

Teodot de Ancyra

Teodot de Ancyra (m. 445/6), episcop de

Ancyra (Ankara) în Galatia, pentru o
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vreme apropiat al lui Nestorie. In timpul
sinodului de la Efes (431), intr în gru-
parea lui Chirii*, devenind unul dintre
cei mai aspri acuzatori ai lui Nestorie*. A
fcut parte din delegaia sinodal trimis
la împratul Teodosîe II pentru a-l infor-
ma în legtur cu faptele i atitudinile lui

loan*, patriarhul de Antiohia. A fost

anatematizat de sinodul nestorian de la

Tare din 432. Sinodul iconoclast de la

Coiistantinopol din 754 a citat ca autori-
tate inconoclast una din lucrrile sale.

La sinodul de la Niceea din 787, s-a
dovedit c lucrarea in cauz nu i-a apar-
inut. De la Teodot s-au pstrai urm-
toarele lucrri: Trei cârti împotriva Iui

Nestorie (în siriac). Lucrarea este in-

complet, întrucât la origine a fost scris
în ase cri. Expositio symboli Nicaeni,
contra nestorienilor. demonstrând c
exist un singur Fiu al Jui Dumnezeu în
dou firi: uman i divin. Un fragment
din Epistula ad Mtalem; ase omilii.

Dou din omiliile sale, I i II, In die Na-
tivitatis Domini i /;; natalem Salvatoris.

au fost citite la sinodul de la Efes. Cu
aceeai ocazie, Teodot a inut o alt omi-
lie. Contra Nestorium. Aceste omilii se
pstreaz în actele sinodului de la Efes.
OmiJia /// & Deiparam ei in Simeomm,
îndreptat împotriva lui Nestorie. Omilia
In Domini notri Iesu Christi diem na-
taiem a fost cunoscut mult vreme doar
în latin i mai apoi în greac. S-a pstrat
fragmentar i o omilie în limba etiopiana,

pronunat la Efes în timpul sinodului.
Mai exist câteva omilii asupra crora
cercettorii au unele îndoieli referitoare

la autenticitatea lor. Teologia lui Teodot
pstreaz liniile învturii calcedoniene,
care afirm cele dou naturi în Hristos!

El susine totodat i Pururea Fecioria

Maicii Domnului. A nu fi confundat cu
Teodot de Ancyra, martir din timpul per-

secuiei lui Dioclejian.

Migne, PG 77, 1308-1432; CPG III, 6124-
6141; A. Dillman, Chrestomathia Aethio-
pJca, Leipzig, 1866, p. 103-106; M. Jugie,

Hojnelies marlaJes byzantines, PO, 19, p.

289-317; Bardenhewer, 4, p. 197-200; G.
Bardy, DTC, XV, pt. I, 1946, col. 328-330;
G. Roschini, Dizionario di Mariologia,
Roma, 1960, p. 474 i urm.; L. Cignelli,
Mria Nova Eva, Assisi, 1966, p. 157-201;
Cross, Theodotus, în ODCC, p. 1362; P.T
Camelot, Theodotus ofAncyra, în CE, 14, p.
27-28; A. De Nicola, Theodote d'Ancyre] în

DECA, II, p. 2421-2422; P. Bruns, Theodotus
von Ancyra, în LACL, p. 599-600, cu bibli-

ografie.

Teodul

Teodul, preot nestorian, dup informaia
lui Abdh-isho, în Coelesyria. A decedat
în timpul domniei împratului Zenon
(474-491 ). Ghenadie* afirmc el a scris

multe lucrri, care îns s-au pierdut. S-au
pstrat totui câteva fragmente, din care
deducem c a fost un asiduu comentator
al textelor sacre. Iat lucrrile din care
s-au pstrat fragmente; De consonantici
Veteris et Novi Testamentum; Comen-
tariu la ludith; Comentariu fa Fsaia, con-
ceput în dou volume; Tratat la Psalmi i
Un comentariu Ia epistola ctre Romani.

CPG III, 6540-6544; F. Diekamp, Doctrina
Pa/rum. MUnster2

, 1981, p. 315, nr. 44/46;
Mansi 10, I I22C; R, Devreese, Les anciens
commentaieurs de l'octateuch. Cetatea Vati-

can, 1959, p. 185; Bardenhewer, IV, p. 262;
Baumstark. p. 118; C Ladocsi, ThioduIe

% în

DECA, II, p. 2424; R Windau, Theodulus, în

LACL. p. 601, cu bibliografie.

Teodulf de Orleans

Teodulf de Orleans (750-821), episcop
de Orleans, teolog i poet latin. Originar
din Spania, descendent al unei familii

vizigote. Opera scris de Teodulf este o
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mrturie clar a culturii clasice pe care el

i-a însuit-o, probabil, în colile din

Spania. Datorit culturii i inutei sale

morale i spirituale, Carol cel Mare îl

numete abate la mnstirea Fleury, iar

mai apoi, în 798, episcop de Orleans. în

acelai an, este trimis în calitate de mis-

sus dommicm, împreun cu Leidradus*

de Lyon, în misiune în teritoriile vizigote

din sudul Franei. A luat parte la judeca-

ta lui Leon III în anul 800. Dup moartea

lui Carol cel Mare a fost acuzat de con-

spiraie cu regele Bernard al Italiei îm-

potriva lui Ludovic cel Pios i este trimis

în exil la Angers, unde se stinge din

via. Prima sa lucrare pentru Carol cel

Mare a fost Libri Carolhrf, început în

790. Omagiile în versuri dedicate lui

Carol cel Mare conin portrete amuzante

ale lui Alcuin*, Einhard* i Angilbert i

ale altor personaliti prezente la curtea

imperial.

Teodulf rmâne totui unul dintre teo-

logii de seam ai imperiului franc. Dintre

scrierile sale teologice menionm: De

Spiritu Scmcto* în care apr învtura
apusean despre Fîlioqne i un tratat De
Baptismo. A scris despre liturghie i o

explicare a Crezului.

Cât privete scrierile sale în versuri,

Carmitia, acestea sunt deosebit de impor-

tante pentru cunoaterea mentalitii

vremii, a diverselor aspecte ale vieii

sociale, a politicii i a relaiilor inter-

umane. Teodulf a înfiinat coli paro-

hiale, a promovat arta, mai ales arta

miniatural, i s-a îngrijit de revizuirea

traducerii latine a Sf. Scripturi.

Migne, PL 105, 187-380 (opera omnia);

Carmina, ed. de E, Dumm Ier, în MGPoetae

I, 437-581; E. Rzehulka, Theodulf Bischof

von Orleans* Breslau, 1875; H. Peltien DTC,

XV, pt. 1, col. 330-334; A. Freeman,

Theodulfof Or/eans and (he Libri Carolini %

în Speculum 32, 1957, p. 663-705; idem.

Theodulf of Orleans, în CE, 14, p. 28;

H.A.Wilson, Theodulfus, în Smith-Wace, IV.

p. 983-989; Cross, Theodulf în ODCC, p.

1362.

Teofan Graptos

Teofan Graptos (775-845). poet bizantin

i sfânt. S-a nscut într-o localitate în

munii Moab din Palestina, în jurul anu-

lui 775. îmbrac haina monahal la m-
nstirea Sf. Sava de lâng Ierusalim.

Datorit atitudinii sale anti iconoclaste a

fost exilat, împreun cu fratele su
Teodor Graptos, de împratul Leon V
Armeanul (813-829). Pedeapsa cu exilul

este repetat i în timpul domniei lui

Teofil (829-842), care a poruncit ca 12

versuri s-i fie scrise cu fierul rou pe

frunte. în timpul împrtesei Teodora

este numit mitropolit deNiceea. Lui Teo-

fan îi sunt atribuite multe imne reli-

gioase, dintre care doar 19 idiom ele i
162 de canoane sunt considerate auten-

tice. Eustratiade consider c numrul

imnelor scrise de el este mult mai mare.

Cea mai mare parte a operei sale a rmas
nepublicat.

H.-G. Beck, Kirche tind theologische Liîe-

ratur in byiantinischen Reich, Milnchen,

1977, p. 516-517; S. Vailhd, Revue de

/'Orient chretien. 6, 1901, p. 313-332, 610-

642; S. Eustratiade. Nea Sion, 31, 1936, p. 5-

10 , în greac; E. El-Hayek, Theophanes, CE,

14, p. 68.

Teofan Mrturisitorul

Teofan Mrturisitorul (752-818), croni-

car bizantin. S-a nscut în timpul dom-

niei împratului Constantin V Copro-

nirnul, probabil în jurul anului 752. De

origine nobil, studiaz la Constani -

nopol. Se cstorete cu fiica unui patri-

cian bizantin, îns la scurt vreme dup

826



TEOFAN MRTURISITORUL TEOFILALALEXANDRIFI

cstorie, fr a se consuma actul conjugal,

se retrage la mnstirea pe care el însui
a construit-o pe malul Mrii Marmar,
între Cyzic i râul Kirmasti. în calitate de
monah, se altur luptei împotriva poli-

ticii iconoclaste promovate de împratul
Leo V Armeanul, ceea ce duce la

arestarea i trimiterea lui în exil pe insu-

la Samothrace, unde s-a stins din via în

818. Intre anii 810-814, la sugestia prie-

tenului su George Sincelul, el a scris o
cronic important care acoper perioada

de la 284 i pân la 813. La redactarea

cronicii sale, el preia o serie de date din

cronicarii i istoricii care i-au precedat,

inclusiv din marea cronic a lumii, care s-a

pierdut. Cronica sa, alturi de cea a lui

Nichifor* I, patriarhul Constantinopo-

lului, constituie sursa principal de infor-

maie privind sec. VII i VIII. El a pre-

zentat materialul în stil cronicâresc,

incluzând o serie de elemente cronolo-

gice: anul de Ia crearea lumii, dup era

alexandrin care fixa aceast dat Ia anul

5493 înainte de întruparea Domnului
nostru lisus Hristos; anul de la întrupare;

anul curent al domnitorilor bizantini,

persani i arabi; anul curent al episcopu-

lui Romei i al celor patrii patriarhi.

Exist i o traducere în limba latin f-
cut de Anastasie* Bibliotecarul în anul

870.

Migne, PG 108, 55-1010 Cronografia;

Theophanis chronografia, ed. de C. de Boor,

2 voi.. Leipzig. 1883-1885; Krumbacher, p.

342-347; M.E. Colonna, Glistorici bizantini

dai sec. IV al sec. JW.Napoti, 1956. p. 131-

134; Bardenhewer, IV, p. 80, 131, 257 i
urni.; R Charanis, Theophanes the Confessor,

5/., în CE, 14.0.68-69.

Teofan Monahul

Teofan Monahul, monah bizantin din

sec. IX. Se pare ca a tbst preot i egu-

men. Este considerat autorul unei notie
mai ample care extinde biografia lui

Ignatie Diaconul, in care a prezentai

exilul i moartea patriarhului Nichifor I

i aducerea osemintelor lui la Constan-
tinopol. Tot lui îi sunt atribuite i bio-

grafia Sf. Iosif Imnograful (m. 886) i
canonul închinat Sf. loan, ucenicul Sf
Grigorie Decapoiitul.

BHG 1336-1337; H.G. Beck, Kîrche und
theologische Literatur im byzantinischen

Reich, Leipzig. 1977, p. 561;" E. El-Hayek,

Theophanes, CE. 14, p. 68.

Teofan Sicilianul

Teofan Sicilianul, imnograf bizantin

plasat cu aproximaie în sec. IX. Este

autorul unui canon închinat Sf Beryllus

de Catania. în plus, îi mai sunt atribuite

alte patru canoane incluse în crile de

slujb. Totodat, este considerat i autor

al biografiei Sf. Iosif Imnograful i cores-

pondent al patriarhului Fotie (A. Papa-

dopoulos-Kerameus). Nu se poate spune

cu certitudine dac tot lui îi aparine ca-

nonul Sf. loan. In orice caz, cel care a

scris Biografia Sf Iosif Imnograful, pare

a fi i autorul canonului Sf. loan (El-

Hayek).

A. Papadopoulos-Kerameus, în ByzZ. 9,

1900, p. 370-378; H.-G. Beck, Kirche und
theologische Literatur im byzantinischen

ReicK Leipzig, 1977, p. 602; C. Emereau,

EchosOr., 25, 1926, p. 182-183; E. El-Hayek,

Theophanes, CE, 14, p. 68.

Teofil al Alexandriei

Teofll al Alexandriei (in. 412), al treilea

patriarh în succesiune de la Sf Atanasie*

pe tronul patriarhal din Alexandria i
predecesorul lui Chirii*, a condus Bise-

rica din Egipt timp de 28 de ani (385-
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412). A fost o figur controversat,

jucând un rol deosebit în istoria Bisericii

i a statului, considerat 'duman perma-

nent al pcii i virtuii, brbat îndrzne i
ru, ale crui mâini erau murdrite cu aur

n

i sânge'(Gibbon). li sunt imputate fapte

ca: declanarea, cu acordul împratului

Teodosie. a aciunii de distrugere a vesti-

tului Serapeum, Mithraeum i a templu-

lui lui Dionysos, în anul 391, aciune

continuat în timpul lui Chirii i mai

accentuat în vremea lui enute* de

Atrepe, stareul mnstirii Albe, atrgând

o faim neplcut Bisericii cretine. Dei
a fost admirator înfocat al lui Origen*

pân în anul 399, el intr în conflict cu

cei "patru frai lungi
1

, Dioscur, Ammon,
Eusebiu i Euthymus, pe care îi alung

nu numai din mnstirile lor, dar i din

ar. De la controversa origen ist trece la

intriga împotriva Sf. loan* Hrisostom.

Formând o coaliie de episcopi i per-

soane de la curtea imperial, el convoac

sinodul de la Stejar, din apropiere de

Calcedon, în 403, care îl depune din

treapt pe Sf. loan Hrisostom i îl trimite

în exil.

Din informaiile date de Teodoret*.

Ghenadie*, Leon* cel Mare, loan Cassian*

i alii, Teofil a lsat motenire o oper
voluminoas, din care reinem: Contra

lui Origen, Contra antropomorfizanlilor.

Contra Sf loan Gura de Aur, Scrisori

pascale i Omilii. Teofil a întocmit i un

canon pascal, calculând datele pascale

între anii 380-479, pe care l-a trimis

împratului Teodosie, pentru ca acesta s
impun data pascal alexandrin pentru

întreaga Biseric. Din acest canon se

pstreaz doar introducerea în traducere

latin. îi mai sunt atribuite 10 canoane

comentate de Balsamon. La acestea se

adaug o serie de alte lucrri a cror au-

tenticitate este îndoielnic: Viziunea lui

Teofil în care este prezentat fuga în

Egipt i viaa sfintei familii în perioada

ederii în aceast ar. Omilie despre

Fecioara Mria i despre Viziunea lui

JsaiaVl 1-7.

Teofil a fost teolog de circumstan,

operele sale teologice, din nefericire

pierdute, au fost ocazionate de contro-

versele i intrigile în care s-a angajat. El

îi fcuse el suprem din condamnarea lui

Origen i a adepilor acestuia, i prin el,

a Sf. loan Hrisostom pe care îl considera

ocrotitor al acestora.

Migne, PG 65, 29-68; 401-404; CPG II,

2580-2684; Migne, PL 22, 758-769, 773-

790, 792-812 "i 813-828; F. Diekamp,

Doctrina Patrum, MUnster, 1907, p. 120; M.

Richard, Les ecrits de Theophile d'Alexan-

drie. Mus. 92, 1939, 35-50; E.A.W. Budge,

Coptic Homiiies in ihe Dialect of Upper

Egypt, London, 1910, p. 65-225, text i tra-

ducere în englez; G. Lazzati, Teojilo

d'Alessandria, Milano, 1936; W. Besant,

Theophilus (9), în Smith-Wace, IV, p. 999-

1008; M. Richard, Theophile d'Alexandrie, în

DTC, 15, 1946, 523-530; Cross, Theophilus,

art. în ODCC, p. 1364; Altaner-Stuiber,

1980, 281, 315, 322 i urm.. 399; Quasten,

Patrology, III, 100-106, cu bibliografie; I. G.

Coman, III, p. 237-256; F.X. Murphy.

Theophihis of Alexandria, în CE, 14, p. 71-

72; A. De Nicola, Theophile d'Alexandrie, în

DECA, II, p. 2426-2427; G. Milnich-

Labacher, Theophilus von Alexandrie^ în

LACL, p. 602.

Teofil al Antiohiei

Potrivit informaiei dat de Eusebiu, Sf.

Teofil a fost cel de al aselea episcop al

Antiohiei i apologet cretin, care a trit

i activat în a doua jumtate a secolului

al Il-lea. Dup propriile informaii, s-a

nscut în Siria, undeva în apropiere de

fluviul Eufrat, probabil din prini p-
gâni. A fost educat în cultura elenist, în

filosofia pgân a vremii i a întreinut
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legturi cu lumea cult a Antiohiei. Se
convertete la cretinism la maturitate, în

urma contactului pe care l-a avut cu pro-
feii Vechiului Testament, care, dup
cum spunea el însui, au prezis trecutul,

aa cum s-a realizat, prezentul aa cum se
realizeaz i viitorul care se va realiza.

Numirea de episcop are loc la anul 169,
ca urma în scaunul episcopal al lui Eros.

Pstorete Biserica din Antiohia pân
dup 17 martie 180 - data morii împra-
tului Marcu Aureliu, pe care o menio-
neaz în lucrarea sa Ctre Atttolic (III,

27). A trecut la cele venice la o dat
incert, probabil între anii 183-185.

Teofil a lsat o motenire literar bogat.
Eusebiu* de Cezareea menioneaz
urmtoarele opere: Ctre Auto/ic; Contra
ereziei lui Hermogene; Contra lui Mar-
cion; Cri catehetice. La acestea Teofil

spune c a mai scris i Comentarii la

Evanghelii i la Proverbele lui Solomon
i o Armonie a Evangheliilor Singura
dintre aceste scrieri care a ajuns pân la

noi este apologia sa Ctre Autolic, con-
ceput în trei cri. Fiecare din aceste
cri a fost scris independent i ia date

diferite, fr o continuitate de idei. Cea
mai important, este prima carte în care
autorul abordeaz existena lui Dum-
nezeu ca Fiin absolut, invizibil i per-
fect, care depete facultile noastre
de cunoatere, dar care se face cunoscut
prin providen i prin lucrarea Lui crea-

toare. O a doua tem dezvoltat aici este

învierea morilor pe care trebuies o accep-
tm nu ca pe un fapt împlinit, cci atunci

nu mai este necesar credina, ci ca pe ceva
ce este cu certitudine posibil. în cea de a

doua carte Teofi I atac credina în idoli, îm-
prit în egal msur de poeii i filo-

sofii greci. învtura profeilor se deo-
sebete de cea a gânditorilor pgâni, prin
aceea c ei au fost inspirai. El mai dez-

volt i tema creaiei lumii i a omului
de ctre Logos, a raiului, apariia orae-
lor, amestecarea limbilor etc. Cu referire

la Logos, el face deosebire între Logosul
luntric sau imanentm Dumnezeu (Aoyo
evSi&GeTOc;), adic Logosul care era la

Dumnezeu drn venicie, ca Fiu al lui

Dumnezeu i Logosul proferat în afara
(Aoyoq Tcpocpopuco), sau Logosul mani-
festat în afar ca prim nscut, fr îns ca
Dumnezeu s se lipseasc de El, ci între-

inîndu-Se cu El tot timpul. Acest Logos
manifestat în afar este i creatorul lumii,

în contextul descrierii creaiei, Teofil fo-

losete pentru prima dat termenul de
Treime (Tpioc): \..cele trei zile înainte

de crearea lumintorilor sunt preînchi-

puiri ale Treimii: a Iui Dumnezeu, a Cu-
vântului Lui i a înelepciunii Lui' (II,

15). Cartea a IlI-a dezvolt problema
vechimii cretinismului i revine asupra

imoralitii zeitilor pgâne, a unor con-
tradicii între filosofi i incoerenei doc-
trinelor lor. Tuturor acestor doctrine,

Teofil le opune învtura cretin despre

monoteism, despre poruncile divine date

prin Moise i profei, în care se vorbete
despre dragoste, pocin, dreptate etc.

Cat privete vechimea istoriei cretinis-

mului, Teofil este de prere c Moise a
fost anterior filosofilor, bazându-i ideile

pe diverse calcule fcute de istorici

pgâni ca Manethon, Menandru de Efes

etc. Cât privete omul, acesta a fost creat

de ctre Dumnezeu, Sufletul nu este

nemuritor prin natura sa, ci poate deveni

astfel, prin supunere fa de poruncile lui

Dumnezeu.

Biserica este o insul btut de furtuna

pcatelor, iar sfintele biserici sunt ca nite
porturi în care se refugiaz cei dornici de
mântuire, cei îndrgostii de adevr,
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Migne, PG 6, 1023-1 168; J.C.T. Otto,

Theophili episcop i Antiocheni ad Autolycum

libri tres, în Corpus apologetarum christiano-

rum saeculi secundi, voi. VIII, 2-277;

Theophilus of Antioch, Ad Autolycum. Text

and Translation by Robert M. Grant,

Clarendon Press, Oxford, 1970; Jean Sender,

Theophile d'Anfioche. Trois Livres â

Autolycus, S.Ch., nr. 20, 1948; D. Feciorii,

Teofi! al Antiohiei, Trei cri ctre Autoirc,

PSB, 2, p. 269-365; R. M. Grant, Scripture

Rhetoric and Theolog}* in Theophilus, VC.

13, 1959, p. 33-45; O. Gross, Die Weit-

Entstehiingsiehre des Theophilus von Antio-

chien, Leipzig, 1895; F. Loof, Theophilus

von Antiochien Adversus Marcionem unddie

anderen Theologischen Quelkn bei Irenaeus

(TU 46, 2), Leipzig, 1930; E. Venables»

Theophilus of Antioch (4), în Smith-Wace,

IV, p. 993-999; Cicerone lordchescu, Isto-

ria vechii literaturi cretine (primele trei

veacuripân Ia 325), Partea I, lai, 1934, p.

92-96; Altaner-Stuiber, Patrologie, 1980, p.

75-77; 1. G. Coman, Palwiogie. 1956, p. 57-

58; Idem, I, p. 336-345; Quasten. Patrology,

I. p. 236-242, cu bibliografie bogat; P.

Nautin, Theophile d'Antioche, în LACL, p.

2427-2428; P. Pilhofer, Theophilus von

Antiochien, în LACL, p. 602-603, cu biblio-

grafie.

Teofil de Cezareea

Teofil de Cezareea. episcop de Cezareea

în Palestina la sfâritul sec. II. împreun

cu Narcis, episcop de Ierusalim, au prezi-

dat un sinod local în care s-a dezbtut

problema srbtoririi Patilor. Sinodul a

fost întrunit în urma solicitrii lui Victor,

episcopul Romei, care dorea un consens

în problema srbtoririi Patilor. Hot-
rârile sinodului au fost date publicitii

printr-o scrisoare sinodal care a fost

trimis i la Roma. Ei au declarat c prin

srbtorirea Sf. Pati în prima duminic
dup I 5 Nissan, se pstreaz tradiia apos-

tolic precum i cea roman i alexan-

drin. Actele sinodului au fost isclite de

Teofil, îns se pare c ele nu sunt auten-

tice. Lui îi mai este atribuit i o scriere

polemic în problema datei Patilor, dar

nici aceasta nu este autentic i dateaz

din sec. VII sau VIII.

Eusebiu. Ut bis., 5, 22, 25; B, Lohse, Das

Passahfest der Quartadeiimaner, Gtttersloh.

1953; E, Venables. Theophilus (1 ), în Smith-

Wace, IV, p. 992-993; P. Nautin, Lettres ei

ecrivains chretiens des Ife et Ule siecles.

Paris, 1961, p. 85-89; G. Ladocsi, Theophile

de Cesaree, în DECA, II, p. 2428; G..

ROwekamp, Theophilus von Casarea. în

LACL, p. 603.

Teofilact Simocatta

Teofilact Simocatta, istoric bizantin,

egiptean de origine, din prima jumtate a

sec. VIL A scris mai multe lucrri dintre

care au supravieuit trei: Quaestiones

Physicae, un tratat care ne permite s
cunoatem nivelul tiinelor naturale la

acea vreme; Scrisorile, care au fost îm-

prite în trei grupe: Episiolae morales;

Ritsticae i Amatoriae. In cele din urm,
este vorba de Istoria sa, cunoscut sub

denumirea de Istorie ecumenica, sau

Historiae Mauricii Ttherii Imperatoris.

Lucrarea prezint una din perioadele cele

mai fierbini din istoria Bizanului, situa-

ia de dinaintea apariiei lui Mahomed.

luptele cu turcii i slavii. Subiectele

abordate sunt dou: rzboiul cu perii la

frontiera cu Mesopotamia i cu barbarii,

între care avarii, hunii i slavii în Europa.

Fotie*, care analizeaz aceast lucrare,

are cuvinte de laud la adresa stilului i
frumuseii expunerii. Teofilact a mai

scris i un tratat despre predestinaie: De
praedestinaiione.

Migne, PG 927-952; C. de Boor, Theo-

phylacti Simocattae Historiae* Lipsiae, 1887;

R. Hercher, Epistolographi graeci. Paris,
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3 873, p. 763-786; L. Massa Positano.

TeoJ/lMo Simocatta, Quaestioni naturali.

Napoli. 1965; Ch. Garfon, TheophylacL On
Predestination; A First Translation, GRBS
14, 1973, p. 82-102; G.T. Stokes, Theophi-

lactus (1) Simocatta, în Smith-Wace, IV, p.

1009-1010; M. J. Higgins, Theophylactvs Si-

mocatia, în CE, 14. p. 73; S.J. Voicu, Theo-

phitacte Simocates. în DECA, II, p. 2429 cu

bibliografie; F.R. Gauhbauer OSB, Theo-

phylactus Shnocattes. în LACL, p. 603-604.

Teognis

Teognis, episcop de Niceea, adept înfo-

cat al arianismului. Filostorgiu* ne infor-

meaz c Teognis a fost ucenic al lui Lu-

cian* de Antioliia. A participat la Sino-

dul ecumenic de Ia Niceea (325), ap-
rând preceptele ariene, dei în cele din

urm isclete i el hotrârile acestui

sinod. întrucât struie în ideile eretice

ariene alturi de Eusebiu* de Nicomidia,

este trimis în exil în Galia, împreun cu

acesta i cu Maris de Calcedon, Teonas

de Manuarica i Secundus de Ptolemais.

Revenit din exil, Teognis devine unul

dintre cei mai mari dumani ai lui Ata-

nasie*. Se spune c el ar fi mers pân
acolo încât l-ar fi mituit pe notarul

împratului, care avea în custodie actele

sinodului de la Niceea, i I-a fcut s-i

tearg numele de pe aceste documente.

Particip la sinodul de Ia Antiohia con-

vocat de Eusebiu de Nicomidia în 330,

care îl condamn pe Eustatie*. Concepe

o serie de intrigi pe lâng împrat, pentru

a-l înltura pe Atanasie din Biseric i îl

determin s convoace sinodul de la

Cezareea din 334, la care Atanasie refuz

s participe. In anul 335 el apare la sino-

dul din Tyr, fiind mai apoi membru al

unul comitet de cercetare a lui Atanasie.

Teognis nu se oprete aici. Isclete o

scrisoare ctre papa luliu împotriva lui

Atanasie. La Sinodul de la Sardica din

343 îi sunt citite scrisorile sale împotriva

lui Atanasie, Marcel* de Ancyra i
Asclepas din Gaza. Se pare c el a dece-

dat înainte de acest sinod, deoarece nu-

mele lui nu se afl printre conductorii

gruprii ariene excomunicai de acest

sinod. învtura lui Teognis a fost con-

damnat de sinodul ecumenic de la

Constantinopol din 381.

D. de Bruyne, Deioc lettres inconnues de

Theognis l'eveqtte arien de Nrcee, ZNW, 27,

1 928, p. 1 06- 1

1

0; G. T Stokes, Theognis, art.

în Smith-Wace, IV, p. 989; Altaner-Stuiber,

1980, p. 270; Quasten, Patrology, IV, p. 193-

194; M. Simonetti, Theognis, în DECA, II, p,

2424; R. Htfffner. Theognis von Niza, în

LACL, p. 601 , cu bibliografie.

Teognis de Ierusalim

Teognis de Ierusalim (425-522), originar

din Capadocia. Vine Ia Ierusalim unde

este numit în fruntea mnstirii Getse-

mani. Petrece apoi câiva ani în pustia

Iudeii, unde duce o via de post rugciu-

ne i profund ascez. Spre btrânee,

este ales episcop de Betelea lâng Gaza.

La moartea sa, Pavel Elinul ine un pane-

giric, care a fost folosit mai apoi ca

introducere la Viaa Sf. Chirii de

Scythopolis. De la Teognis a rmas o
predic la Duminica Floriilor, în care

exalt triumful teologiei calcedoniene la

Ierusalim.

J. Noret, Une homelie inedite sur Ies

Rameaux par Theognim (vers 460?), AnBoll

89, 1971, p. 1 13-142; Iv.d.Gheyn, Theognius,

eveque de Betelie, RQH, 50, 1981, p. 559-

567; G. ROwekamp, Theognius von Jeru-

salem, în LACL, p. 601-602.
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Teognost

Teognost (sec. III), preot în Alexandria,

scriitor bisericesc i probabil urmaul lui

Dionisie* cel Mare la conducerea colii

catehetice (aprox. 265-282). Despre el

avem informaii la Sf. Atanasie* i
Fotie*. Eusebiu* de Cezareea i lero-

nim* îl trec cu vederea. Fotie prezint

critic lucrarea de baz a lui Teognost,

intitulat Hypotypose, numindu-1 tot-

odat "exeget* sau 'interpret', cu referire,

probabil, la activitatea sa de exeget al Sf.

Scripturi la coala catehetic. Adept al

lui Origen*, el preia o serie de învturi
ale acestuia, cum a fost subordinaionis-

mul, pentru care a fost criticai de Fotie i
Sf. Grigorie* de Nyssa. Sf. Atanasie îl

folosete în lupta împotriva arienilor. Din

lucrarea sa au supravieuit doar câteva

fragmente.

Migne, PG 10, 235-242; M. J. Routh.

Retiquae sacraey ed. a 2-a, 3, Oxford, 1 846.

p. 405-422; A. von Harnack, Die Hypo-

typosen des Theognost (TU 24, 3), Leipzig.

1903; L.B. Bradford, Three Teachers ofAle-

xandria: Theognostus, Pierius and Petei;

Cambridge, 1908; R.P.C Hanson, The Search

forthe Christictn Doctrine^ Edinburgh, 1988,

p. 77-79; G. T. Stokes, Theognostits, ari. în

Smith-Wacc IV, p. 989-990; Cross, Theo-

gnostus, art. în ODCC, p. 1362-1363;

Quasten, Patrology, II, p. 109-110; t. G.

Coman, II, p. 430-432; M. Simonetti,

Theognosie, în DECA, II, p. 2424-2425; R.

HOfFener, Theognostus
y în LACL, p. 601-602.

Teognost Monahul

Teognost Monahul, arhimandrit i exarh

bizantin din sec. IX. Cltorete Ia Roma
cu mesaje în favoarea patriarhului

Ignatie care fusese depus din scaun.

Revine de la Roma în 868, aducând

mesajul papei ctre împrat. Drept

recunotin. Ignatie îl ridic la rangul de

arhimandrit al mnstiri Pegei stavrofi-

lax al Marii Biserici. întreprinde o nou
cltorie la Roma, dup care nu mai

avem informaii despre el. Lui Teognost

îi este atribuit un Raport ctre papa

Nicolae I. despre situaia Bisericii la

Constantinopol între anii 858-86 1 . în

realitate, se pare c acest raport nu este

altceva decât scrisoarea adresat papii în

sprijinul patriarhului Ignatie, care a fost

probabil scris de Teognost. Ii mai sunt

atribuite un panegiric Ia toi sfinii

(Encomium in omnes sanctos) i o omilie

scurt la Adormirea Maicii Domnului.

Migne, PG 105, 849-856 panegiricul; 856-

862 Libellus ad Nicolaum papam; M. Jugie,

în PO 16, 1922, p. 456-462 Omilia ia Ador-

mirea Maicii Domnului; Teognost. Despre

fptuire, contemplaie i preoie t în D.

Stniloae, Fi local ia sau culegere din scrierile

Sfinilor Prini care arat cum se poate omul

curai, lumina i desvâri, voi. IV, p. 248-

275; F. X. Murphy, Theognostos, în CE, 14,

p. 29; M. Jugie, La vie el Ies oeuvres de

moine Theognoste (IX siecle), Bessarione 34,

1918, p. 162-174; A. Kazhaban, Theo-

gnostos, în ODB, p. 2005.

Teotim sau Theotim de Tomis

Teotim sau Theotim de Tomis (sec. IV-

V), episcop i mitropolit de Tomis, capi-

tala Sciiei Mici, în Moesia Inferioar.

Fer. Ieronim* îl numete: Theotimus

Scythiae Tomorum episcopus (De vin HI ..

131). O serie de date despre Teotim ne

sunt furnizate de ctre Sozomen*, care îl

consider de neam scit. El mai spune c
Teotim a condus Biserica de la Tomis i
din restul Sciiei i era educat i cunosc-

tor în fllosofie, adic în învtura i
viaa monahal. Teotim purta plete, semn

al practicrii filosofiei, având totodat un

regim sever de via, ceea ce I-a impus ca

personalitate deosebit în rândurile mo-

nahilor scito-dacici. Se pare c Teotim a
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fost un vizitator frecvent la Constan-

tinopol. în primvara anului 400, este

prezent la întrunirea celor 22 de ierarhi

de la Constantinopol pentru a discuta

acuzele aduse împotriva episcopului

Antonin de Efes (Palad. Dfai, p. 126).

Dup câiva ani. particip la sinodul de la

Stejar (403), când Sf. loan* Hrisostom

este acuzat c a fcut concesii doctrinare

lui Origen*. In realitate, el îi gzduise,

potrivit obiceiului, pe Fraii lungi. Teo-

tim îi ia aprarea Sf. loan împotriva

acuzaiilor aduse de Mitropolitul Epi-

fanie de Constantia - Salam ina (Cipru).

Se spune c în timpul pledoariei sale a

scos un volum din operele lui Origen, pe

care îl adusese cu sine, din care a citit în

faa sinodului. Evenimentul este redat de

Socrate*, care are cuvinte de aleas

apreciere fa de Teotim, spunând c era

'vestit pentru evlavia i sfinenia vieii

sale' (Ist. bis., VI, 12). Despre el se mai

spune c a întreinut relaii prieteneti

deosebite cu hoardele bunice i cu goii

pgâni, pregtind u- le inimile pentru pri-

mirea adevrului Evangheliei. Hunii

aveau fa de el o veneraie supersti-

ioas, numindu-I: 'Zeul romanilor*. Ca

autor, de la leronim tim c 'a publicat,

în form de dialog i în stilul vechii

elocvente, opere scurte i comatice (alc-

tuite din fraze scurte). Audc mai scrie i

alte lucruri' (De vir, iUt9 131). Din neferi-

cire, din operele sale nu s-au pstrat

decât mici fragmente în Sacra Parallela

a Sf. loan* Damaschin. Zeiler este de

prere c Teotim a secondat opera

misionar a Sf. loan Hrisostom în regiu-

ni le de la Dunrea de Jos. In aceast

ordine de idei reinem c în timpul sino-

dului de la Calcedon, arhimandritul

Carosus a declarat public c fusese

botezat de Teotim, care i-a cerut s ps-

treze nealterat credina niceean.

Migne, PG 67, 701 B; leronim, De viris illus-

tribus, 131, ed. Richardson, TU, XIV, 1,

1896, p. 54; E. Venables, Theotimus (2), în

Smith-Wace, IV, p. 101 1; J. Zeiler, Les ori-

gmes chretiennes dans Ies provinces danubi-

ennes de Vempire roma in. Paris, 1918, pas-

sim; 1. G. Coman, Scriitori bisericeti din

epoca strâromânâ, EIBMBOR, Bucureti,

1979, p. 185-195; Nestor Vornicescu, Mitro-

politul Olteniei, Primele scrieri patristice în

literatura noastr, sec. IV-XVI, Ed.

Mitropoliei Craiovei, Craiova, 1984, p. 43-

48; Mihai Diaconescu, Marii scriitori de ia

Tomis, în voi. Istorie i valori, Editura

Ministerului de Interne, Bucureti, 1994, p.

64-72; Idem, Istoria literaturii dacoromâne^

Bucureti, 1999, p. 525-531; Petru Vaida,

Gândireafilosofic in perioada dacoromâna,

în Istoria filozofiei româneti, voi. I, Ediia

Il-a revizuit i adugit (coordonatori;

Dumitru Ghie, Nicolae Gogonea), Editura

Academiei RSR, 1985, p. 49-62.

Teotim II sau Theotîm II

de Tomis

Teotim II sau Theotim II de Tornis, ates-

tat în scaunul episcopal de Tomis în jurul

anului 458. S-a nscut în prima jumtate

a sec. V în Sciia Mic. Este autorul unei

epistole, adresate împratului Leon I, ca

rspuns la scrisoarea circular trimis de

acesta unor ierarhi, prin care le cerea

's-i exprime în scris prerea în legtur

cu articole de credin ce s-au decis la

Calcedon i cu evenimentele ce avuse-

ser loc în Alexandria'. In epistola sa,

Teotim II reafirm adeziunea sa Ia

hotrârile sinodului de la Calcedon i îl

încredineaz pe împrat c el i toat

Biserica lui Dumnezeu din Sciia mr-
turisete credina afirmat de Sfinii

Prini. Totodat, el se declar împotriva

lui Timotei, un monofizit înscunat patri-

arh la Alexandria de ctre episcopi mo-

nofizii excomunicai, considerându-l ca
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fiind i el excomunicat de facto. Nu
avem alte date despre viaa i activitatea

lui Teotim.

Mansi, Sacrorum Conciliorum nova el

amplissima coliectio, 1762, VII, 545 ABC;
trad. rom. Gherasim Timus, episcopul

Argeului, în Acte privitoare la Istoria

Bisericii Române, în BOR, XVII, 1894, 3, p.

275-276; I. G. Coman, Scriitori teologi în

Scythia Minor, în De la Dunre la Mare,

Galai, 1977, p. 75-76; N. erbnescu,
Mitropolitii Ungrovlahiei, în BOR, LXXVII,

1959, nr. 7-10, p. 1017-1018; Prof. Ilie I.

Georgescu, Viaa cretin in vechiul Tomis,

în MMS, XXXVIII, nr. 1-2. 1962, p. 27;

Nestor Vomicescu. Mitropolitul Olteniei,

Primele scrieri patristice in literatura noas-

tr, sec IV-XVI, Craiova, 1984, p. 50-51.

Tertullian, Quintus
Septimius Florens

Tertullian, Quintus Septimius Florens (c.

160-c. 225), scriitor latin bisericesc din

Africa, una dintre cele mai frmântale i
originale personaliti ale vechii literaturi

latine. S-a nscut la Cartagtna în jurul

anului 160, din prini pgâni. Tatl a

fost centurion în cohorta proconsular.

Se convertete la cretinism în anul 193,

probabil în timpul ederii la Carlagina i
nu la Roma, din motive pe care nu le

cunoatem, dei se pare c eroismul mar-

tirilor cretini în timpul persecuiilor a

constituit un puternic imbold în acest

sens. A fost cstorit, îns nu a avut

copii. Ieronim* ne informeaz ca a fost

hirotonit preot, dei Tertullian nu vorbe-

te despre acest lucru. Preoia i-a exerci-

tat-o, dup toate probabilitile, la Carta-

gina. între anii 199-203, Tertullian devi-

ne adeptul micrii montaniste*, ajun-

gând s fie chiar conductorul acestei

micri în Africa. Se rupe de aceast

micare, întemeind o grupare proprie,

cunoscut sub denumirea de tertullieni.

care a dinuit pân în secolul al V-lea,

mai exact pân în timpul Fer. Augustin*

care a avut un dialog cu ei, convingân-

du-i s revin în sânul Bisericii. A fost

atras de micarea montan ist, datorit

rigorii i austeritii doctrinelor propov-

duite de Montanus*, împotriva laxitii

preoilor romani din timpul su. Alturi

de montaniti, el vedea în Montanus pe

Sfântul Duh, Mângâietorul i Mijlocito-

rul, Paracletul de care vorbete Mântui-

torul în Evanghelia dup loan. Prooro-

cirile lui Montanus treceau drept un nou

testament, menit s completeze i nu s
anuleze Evanghelia. Nu se cunosc data,

locul i împrejurrile morii lui Tertullian.

Ieronim menioneaz c el a murit la o

vârst foarte înaintat, probabil în anul

240. Dac a revenit la sânul Bisericii sau

nu, este înc o problem deschis.

Alturi de Fer. Augustin, Tertullian este

cel mai de seam scriitor bisericesc de

limb latin, dei el a scris i în limba

greac. Profund cunosctor al filosofiei,

dreptului, literaturii greceti i latine, el

s-a dovedit un abil mânuitor al cuvântu-

lui. Toate scrierile sale au un caracter

polemic. Tertullian a fost un aprtor

înfocat al adevrului. în una din lucrrile

sale el folosete cuvântul veritas de 162

de ori. Pentru el problema cretinismului

sau a pgânismului este identic cu vera

vel falsa divinitas. Dumnezeul cretin

este Detts verus, iar cei ce II descoper,

descoper plintatea adevrului (Quasten).

Din scrierile sale deducem c a fost fami-

liarizat cu Sf. Scriptur i literatura cre-

tin ortodox, dar i eretic de pân la el.

Opera Iui, deosebit de bogat, a fost

divizat în urmtoarele direcii:

a. Lucrri apologetice: Ad nationes, ne-

terminat, redactat în dou cri, în care

îi apr pe cretini împotriva atacurilor

pgânilor i critic politeismul, despre

care spune c a intrat în disoluie. Apo-
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logeticum sau Apologetic us y în 50 de ca-

pitole, adresat guvernatorilor provinci-

ilor romane, pentru a-i convinge s
adopte fa de cretini un spirit de tole-

ran. La temelia urii i a persecuiilor

împotriva cretinilor se afl necunoatere
i ca atare, persecuiile sunt nedrepte i
ilegale. Cretinii sunt judecai i con-

damnai în virtutea unor delaiuni sau

zvonuri mincinoase i a numelui de cre-

tin, deoarece faptele care le sunt impu-
tate, incestul, fratricidul, infanticidul

etc, nu au fost dovedite. Ca sprijin în

favoarea cretinilor, Tertullian dezvolt
temeiurile doctrinare fundamentale ale

credinei cretine, argumentând totodat

în favoarea acordrii libertii de mani-

festare, alturi de celelalte culte reli-

gioase din imperiu, deoarece, susine el,

cretinii nu sunt dumanii statului, nici ai

omenirii i ar fi o nedreptate s fie clasai

ca asociaie ilegal. In partea final a

acestui tratat, el respinge ideea c cre-
tinismul ar fi o filosofic nou, deoarece

acesta nu este doar o simpl speculaie

despre originea omului, ci o revelaie

divin, mai exact, adevrul descoperit de
ctre Dumnezeu. Datorit importanei

sale, Apologeticum a fost tradus în limba

greac, dup cum ne informeaz Ku-

sebiu* de Cezareea. De testimotrio ani-

mae - Despre mrturia sufletului, preia

tema capitolului al XVII-lea din Apo-
logeticum i anume, teslimonium animae
naturaliter Christktttae i o prelucreaz

într-un argument raional, argumentul

psihologic, pentru dovedirea existenei

lui Dumnezeu. AdScapulam este o scri-

soare pe care Tertullian o adreseaz lui

Scapula, Proconsul al Africii (211-213),

mare persecutor al cretinilor, care cu-

prinde un adevrat Manifest in favoarea

libertii religioase:
fc

Este un drept uman
fundamental, un privilegiu al naturii, ca

fiecare om s se închine potrivit propri-

ilor sale convingeri'. Adversus Judaeos

conine o disput între un cretin i un
iudeu. Scopul lucrrii este de a arta ca-

racterul trector al legii mozaice i de a

sublinia c profeiile Vechiului Testa-

ment au fost împlinite în Hristos.

b. Lucrri polemico-dogmatice: Deprae-
scriptione haereticorum este unul dintre

cele mai importante tratate polemico-

dogmatice ale lui Tertullian, în care au-

torul îi dovedete cu prisosin cuno-
tinele de drept roman. Scopul tratatului

este s pun capt pentru totdeauna con-

troversei dintre cretini i eretici. Dup 3.

Stirnimann, el propune dou praescrip-

tiones, care priveaz toate sistemele

eretice de orice fundament legal; I.

Hristos i-a trimis Apostolii ca propov-
duitori ai Evangheliei i din aceast
pricin nici o alt persoan decât cele

Iii mise de Hristos nu trebuie acceptat ca

propovduitor. 2. Apostolii au întemeiat

Biserici, le-au propovduit acestora

Evanghelia i le-au dat puterea s o pro-

povduiasc altora. Din aceast pricin,

ceea ce a fost propovduit de ctre ei,

poate fi dovedit numai de acele Biserici

pe care apostolii le-au întemeiat perso-

nal. Prin urmare, orice doctrin care pare

contrar adevrului Bisericilor i aposto-

lilor Im Hristos i ai lui Dumnezeu, tre-

buie înlturat ca fals. în alt ordine de
idei, învturile ereticilor sunt lovite de

viciu de form, întrucât acetia nu au

dreptul s foloseasc Sf. Scriptur ca

instrument doveditor. Adversus Marcio-

nem, una dintre cele mai extinse lucrri

ale lui Tertullian. Totodat este de o mare
importan deoarece reprezint izvorul

principal de informaii împotriva ereziei

lui Marcion, în care el respinge învtu-
ra acestuia potrivit creia exist un

Dumnezeu a! Vechiului Testament i un

altul al Noului Testament. Un astfel de

dualism este incompatibil cu conceptul
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de Divinitate, susine Tertullian, argu-

mentându-i astfel punctul su de vedere:

'Adevrul cretin declar în mod clar

acest principiu; Dumnezeu nu este, dac
EI nu este unu\ In cartea a treia a acestui

tratat, el abordeaz problema hristologiei

lui Marc ion, care susinea c Hristoii

proorocii în VechiuE Legmânt nu au

venit înc. Tertullian arat c Hristos, cel

care a venit pe pmânt, nu este altul decât

cel care a fost profeit de ctre prooroci i
trimis de ctre Dumnezeu. Urmtoarele

dou cri sunt un comentariu critic al

Noului Testament al lui Marcion, artând

c nu exist contradicie între Vechiul i
Noul Testament i c propriul Nou Tes-

tament prezentat de Marcion nu îi confir-

m ideile eretice. Adversus Hermogenem

respinge teoria crerii lumii dintr-o ma-

terie venic, întrucât singur Dumnezeu

este venic, iar materia a fost creat de

El, Hermogene a fost pictor i adept al

gnosticismului din Cartagina. împotriva

lui a mai scris i Teofil* din Antiohia.

Adversus Valentinianos este un comen-

tariu caustic al doctrinelor gnostice, o

serie din argumente fiind preluate din

Adversus haereses, cartea I, a Sf. Iri-

neu*, i din Sf. Justin* Martirul, Miltia-

de* i Proclus*. Adversus Praxean com-

bate modalismul sau patrîpasianismului

lui Praxeas care II identificase pe Tatl

cu Fiul; Tatl însui s-a întrupat în

Fecioar, s-a nscut din ea. El însui a

suferit; într-adevr. El însui a fost lisus

Hristos'. Rspândirea modaJismului la

Cartagina îl determin pe Tertullian s
resping aceast învtur, aducând cea

mai de seam contribuie la doctrina Sf.

Treimi în perioada anteniceean. Sinodul

de la Niceea a folosit o serie din for-

mulele sale, iar scriitori bisericeti ca

Ipolit*, Novaian*, Dionisie* de Alexan-

dria i alii îi sunt tributari (Quasten). De
baptismo, scris împotriva unei oarecare

Quintilla, adept a ereziei lui Gaius, care

aducea argumente raionaliste împotriva

botezului, este cel mai vechi tratat despre

taina botezului i a mirungerii -confir-

mrii în perioada anteniceean. Scor-

piace, tratat contra gnosticilor, în care îi

compar cu scorpionii al cror ac veni-

nos introduce în sufletele simple teama

de martiriu. împotriva acestora, el sus-

ine datoria cretinilor de a înfrunta per-

secuiile i a suferi moartea, dup cum
Hristos însui s-a dat pe Sine pentru p-
catele oamenilor. De carne Christi argu-

menteaz în favoarea realitii trupului

Domnului nostru lisus Hristos, împotriva

doceilor. Dac acest trup nu este real,

atunci nu se poate vorbi de mântuire pen-

tru cretini. Hristos s-a întrupat ca om
pentru a-i mântui pe oameni. El nu a avut

trup îngeresc, pentru c nu a fost trimis

s îi mântuiasc pe îngeri. Strâns legat de

acest tratat este De resurrectione carnis,

scris împotriva tuturor celor care negau

învierea trupului, în spe saducheii,

gnosticii etc. El demonstreaz învierea

trupului pe temeiuri scripturistice din

Vechiul i din Noul Testament. De anima

este un prim tratat de psihologie în lite-

ratura patristic (I. G. Coman) i trateaz

despre originea i natura sufletului,

despre somn, vise i moarte. Somnul e o

stare natural, oper a lui Dumnezeu,

care ajut sufletul. Visele arat c sufle-

tul e în micare permanent i poate rea-

liza anumite lucruri fr concursul trupu-

lui. Moartea nu vine din natur, ci din

vina omului, vin nenatural, deoarece

omul nu a fost creat spre moarte. Dac nu

ar fi pctos, omul nu ar muri. Pcatul e

din voin, iar ceea ce vine din voin nu

e din natur. Sufletul este corporal, sim-

plu, nemuritor, înelept, liber în hot-

rârile sale, accesibil revelaiei prin extaz

i duh, capabil s intre în contact cu în-

gerii i chiar cu Dumnezeu. Cât privete
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originea sufletului, Tertullian susine c
sufletul ia fiin din sufletul prinilor.

Aceast învtur eretic este cunoscut

sub denumirea de traducianism. Ea

neag crearea direct de ctre Dumnezeu
a fiecrui suflet în parte. Totodat, el res-

pinge metempsihoz pe care o numete
recidivatus revolubilis, metempsychosis

i metensomalosis. Partea final a trata-

tului elaboreaz învtura despre esha-

tologie.

c. Lucrri disciplinare, morale i asce-

tice: Ad martyres, cel mai vechi tratat

scris în perioada persecuiilor lui Sep-

timiu Sever, în care îi îndeamn pe

cretini s înfrunte moartea de martir

pentru credina lor. Dei în alte tratate

Tertullian susine c t
în timpul perse-

cuiei este mai bine s fugi dintr-un loc în

altul... decât s fii arestat i s-i negi

credina sub presiunea torturii', în De
fuga in persecutione el afirm c fuga în

faa persecuiei este contrar voinei Iui

Dumnezeu. Persecuia vine de la Dum-
nezeu pentru întrirea credinei- De spec-

iaculis combate spectacolele de toate

felurile, practicate în vremea sa la Car-

tagina, întrucât acestea stârnesc pasiuni

neîngduite. Tratatul este important

întrucât furnizeaz informaii despre

diverse srbtori pgâne ale timpului,
A.

In aceast categorie mai reinem urm-
toarele tratate: De corona militis, De
idololalria* De oratione, lucrare impor-

tant pentru viziunea autorului asupra

rugciunii. De patientia* De paenitentia,

Ad uxorem. De exhortatiorre castitatis.

De monogam ia, De virghubus velandis,

De cultuferninarwrh De pailio % De jeji-

imo adversus psychicos. De pudicitia. Pe

lâng numrul mare de opere care s-au

pstrat aproape integral, exist o serie

care s-au pierdut i al cror titlu a fost

menionat de Tertullian sau de ali autori

cretini: De spe fidelium. De paradiso,

Adversus Apelleiacos, Liber ad arnicum

philosophum. De carne et anima, etc.

Sunt neautentice: Adversus omnes haere-

ses, De exsecrandis gentium diis i
Carmen adversus Marcionem.

Tertullian este considerat primul gânditor

cretin din patristica occidental care a

izbutit s contureze elementele funda-

mentale ale unei structuri teologice i
printe al hristologiei. Este adevrat
spune Quasten, el nu a creat un sistem,

lipsindu-i 'calificarea esenial i mintea

echilibrat care s-i dea posibilitatea s
aranjeze diferitele articole de credin
într-o ordine logic', totui 'el elaborea-

z o teologie de mare adâncime, de o
covâritoare originalitate i de un incom-

parabil orizont spiritualei. G. Coman).

Interesant de reinut c, dei era familia-

rizat cu filosofia pgân, Tertullian a

considerat-o mai degrab ca pe un izvor

al tuturor ereziilor, locul ei în gândirea sa

teologic fiind luat de lege. Legea l-a

inspirat în aprarea Bisericii, furnizându-i

argumentele împotriva ereziilor. Tot le-

gea i-a sugerat un mare numr de con-

cepte, termeni i expresii pe care le-a

introdus în teologie, unde s-au pstrat

pân în zilele noastre. Evanghelia este

legea cretinilor: Lex proprie nostra, id

est evangelium, iar pcatul este înclca-

rea acestei legi. A svâri binele înseam-

n a-I aduce satisfacie lui Dumnezeu.

Teama sau frica de Dumnezeu, dttorul

de lege i judectorul, este începutul

mântuirii: Timar fandamentum salutis

est. Crezul, care sintetizeaz credina

cretin, nu este doar o regul de credin

(regulafidei), ci i o lege a credinei (lex

ftdei). Credina cuprinde tot adevrul.

Unele adevruri naturale cretine, cum ar

fi existena lui Dumnezeu i nemurirea

sufletului pot fi dovedite pe baza raiunii.

Supranaturalul, adic revelaia divin,

explic, confirm i încununeaz natu-
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ralul. Omul descoper în sine anumite

adevruri cretine, deoarece sufletul

omenesc este cretin prin firea lui.

Raiunea precede revelaia, pentru c
amândou vin de la Dumnezeu. Este deci

necesar ca omul s cread înainte de a

intra la coala raiunii: credo ut intel-

ligam (De idol. 1). Exist un singur

Dumnezeu care este creator al lumii, pe

care a adus-o la existen din nimic prin

Cuvântul su. Cuvântul este numit i Fiul

lui Dumnezeu. El s-a întrupat din

Fecioara Mria, a propovduit noua lege

i a tgduit împria cerului. A tcut

minuni, a fost rstignit, a înviat a treia zi

i s-a înlat la cer de-a dreapta Tatlui,

trimiând în locul Su pe Duhul Sfânt

care sâ-i îndrume pe credincioi. Ter-

tullian este cel dintâi scriitor cretin apu-

sean care a folosit cuvântul Trinitas pen-

tru cele trei persoane divine. El vorbete

despre Trinitas unius Divinitatis. Paterei

Filins et Spiritus Sandus (De pud. , 21).

Fiul este de o substan cu Tatl, iar

Duhul este de la Tatl prin Fiul. Ter-

tullian rmâne ferm în afirmarea doc-

trinei trinitare: Ubiqire terreo imam sub-

stimfiam in tribus cohaerentibus - întot-

deauna afirm o substan care se

slluiete în trei (Idem, 12). în hristolo-

gie sunt pstrate nuanele unei învturi
Cretine autentice. El opereaz cu trei ter-

meni: substantia - esen, mai exact, na-

tur; siatus - realitate, poziie dar i na-

tur, i persana - persoan, care desem-

neaz în teologia trinitar. substana-

esena Cuvântului - Fiului, care vine din

Tatl (Adversvs Praxecm 7). în Hristos

sunt dou firi, naturi (substaniiae), divi-

n i uman. Dac nu ar fi avut trup,

Hristos nu s-ar fi numit om i nici Fiul

omului. Prin duhul Su El este Dum-
nezeu i Fiu al lui Dumnezeu, prin Dum-
nezeu Tatl. (Adv. Prax.

t 27). Cele dou
naturi sunt unite în Persoana lui Hristos

i se deosebesc prin originea i proprie-

tile lor specifice. Din dorina de a afir-

ma umanitatea real a lui Hristos,

Terul Han accentueaz c trupul Su nu

este ceresc, ci s-a nscut în mod real din

însi substana Mriei, ex Mria, în aa
fel încât el neag fecioria Mriei in pariu

i post parium: 'Ea a fost fecioar, spune

ci. când a conceput, i a fost femeie când

a dat natere* - Virgo qiiantum a viro:

noii virgo quantum a pariu i et si virgo

concepi!, in pariu suo nupsit {De carne

Christili), Acest lucru l-a determinat pe

leronim s declare: 'în ceea ce îl privete

pe Tertullian, nu am altceva de spus

decât c nu este om al Bisericir (Adv.

Helv, 17). Alturi de aceast eroare, în-

tâlnim i altele: materialitatea lui Dum-
nezeu i a sufletului, preoia universal,

incapacitatea Bisericii de a ierta pcatele

svârite dup botez; Biserica alctuit

numai din laici i multe altele, care apar-

in perioadei sale montaniste. în esha-

tologie este hilîast, modul de reprezen-

lare a acesteia putând fi interpretat nu

atât ca milenarism, ci mai degrab ca o

pedagogie eshatologic.

Tertullian rmâne un mare stilist, creator

de limb. Stilul su retoric i adeseori

nelipsit de sofisme, îi pune pe oponeni

in situaii ridicole, subminându-le cu

subtilitate deosebit raionamentele. EI

dezvolt teme de moral i via reli-

gioas cu mare rafinament, fcând uz de

cunotinele sale juridice. Dei a fost

influenat de stoicism i folosete filo-

sofaa ca instrument de lucru, el o privete

cu neîncredere atunci când abordeaz

problema adevrului. Cretinismul este

revelaia, lucrarea i darul lui Dumnezeu.

In consecin, teologia lui este biblic, în

argumentarea teologic favorizând inter-

pretarea literal i istoric, i mai puin

cea alegoric. Influena sa asupra limbii

i gândirii teologice este suficient pen-
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PSB ? 3, 1981, p. 182- 201; N. Chiescu,

Tertulian, Despre pocin\ în PSB, 3, 1981.

p. 202-223; A. Hauk, Terttillians Leben und

Schriften, Erlangen, 1877; A. Harnack, Die

Chranologie der altclvistlichen Literatur, 2,

Leipzig, 1904, 256 i urm.; A. Ehrhard, Die

Kirche der Mârtyrer, Mlinchen, 1932; I.

Castiglioni. Tertultiano, Milano, 1937; P. de

Labriolle, La crise montaniste. Paris, 1913;

Z. Vysoky, Remarques sur Ies sources des

oeuvres de Tertullien, Praga, 1937; E.

Dekkers, Note sur Ies fragments recemment

decouverts de Tertutlien: Sacri s Erudiri 4,

1952, p. 373-383; G. ThSmelI, Studia

Tertullianea, 4 voi.. Uppsala. 1918-1926; G.

Protopopescu. Viafa i operele lui Tertulian,

Tez de licen, Bucureti, 1892; C. de Lisle

Shortt, The Infhtence of Philosophy on the

Mind of Tertullian, London, 1933; I. Coman.

Tertullian, sabia lui Hristos, Bucureti, 1939;

Idem, între rbdare i nerbdare la Ter-

tullian i Sf Ciprian, Curtea de Arge, 1946;

Idem. Palrologie, 1956, p. 62-70; Idem, II, p.

394-513; Cross, Tertullian, Quintus Sepii-

mius Florens, art. în ODCC, p. 1352-1353; J.

M. Fuller, Tertullianus. art. în Smith-Wace,

IV
r p. 818-864; Altaner-Stuiber, 1980, p.

160-163; Tixeront, Patroiogie, 140-155;

Quasten, Patrology* II, 246-340, cu bogat

bibliografie; P. Siniscalco, Tertullien, în

DECA, II, p. 2390-2397, cu bibliografie; E.

Schulz-Flugel, Tertullian, în LACL, p. 582-

587, cu bibliografie.

Testamentul Domnului nostru

Iisus Hristos

Scriere apocrifa, considerat ca emanând

direct de la Mântuitorul. Este vorba de un

document liturgic care prezint într-o

manier literar, dispoziiile referitoare

la cultul cretin i viaa cretin în gene-

ral, despre care se crede c au fost reve-

late de Mântuitorul, dup învierea Sa,

Apostolilor Si. Documentul a fost scris

în limba greac, probabil în sec. IV-V,

îns s-a pstrat într-o traducere siriac,

fcut în sec. VII de lacob* de Edessa.

Mai târziu a fost incorporat într-un corp

literar mai mare. Octateuhul lai Clement.

Testamentul conine o prezentare a sem-

nelor premergtoare venirii Antihris-

tului; norme pentru zidirea de biserici;

îndrumri privind hirotonia i îndatori-

rile clericilor, euharistia, botezul i viaa

cretin. Acelai document mai exist în

traducere arab i etiopiana. In tradiia

etiopiana mai exist un Testament a!

Domnului nostru Iisus Hristos, care nu

are nici o legtur cu acest text i este de

importan minor. Pentru istoria Bise-

ricii cretine, chiar dac nu este autentic,

documentul are importan deosebit

deoarece prezint unele aspecte funda-

se
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mentale ale tradiiilor i vieii bisericeti

din primele patru secole.

I.E. Rahmani, Testamentum Domini notri

Jesu Christi, Mainz, 1899 (text siriac i trad.

latin); Testamentum Domini... , în J.

Quasten, Monumenta Eucharislica et

Liturgica Vetustissima, Bonn, 1935-1937, p.

235-274; F. Nau, La Version syriaque de

l'Octateuque de Clement, traduit enfrancais.

Paris, 1913, p. 18-77; Testamentul Domnului
nostru lisus Hristos, trad. de pr. dr. Nicolae

Achimescu, Polirom, lai, 1996 (text biling:

latin-român, cu note i studiu introductiv).

Thangmar de Hildesheim

Thangmar de Hildesheim, istoric de ori-

gine saxon. Dup terminarea studiilor,

preia conducerea colii catedralei din

Hildesheim, iar mai târziu devine notar i
bibliotecar. Sub îndrumarea lui au studiat

o serie de personaliti ecclesiastice i
politice ale vremii: Bernward de Hil-

desheim, Meinwerk de Paderborn,

Benno de Meissen, împratul Henric II

.a. în perioada în care a deinut funcia

de decan al catedralei din Hildesheim,

sub Bernward, Thangmar a jucat un rol

important în rezolvarea disputei dintre

arhiepiscopul Willigis de Mainz i abaia

din Gandersheim. Lui Thangmar îi este

atribuit partea cea mai veche i cea mai

important din Vita Bermvardi, ca martor

ocular t participant la evenimente.

Vita Bernwardi, în MGS 4, 754-782; Ma-
nitius, 2, 268-276; St. Bernard ofHildesheim,

3 voi., Notre Dame, 1942-1952; K. Alger-

missen, Bernward und Godehard von Hil-

desheim, Hildesheim, 1960; GJ. Blum,

Thangmar of Hildesheim, în CE, 14, p. 2-3.

Themistios

Themistios (m. 600), diacon în Alexan-

dria i scriitor din sec. VI, supranumit

Calonymus. Ctre sfâritul patriarhatului

lui Timotei de Alexandria (518-535), el

scrie un tratat despre ignorana sau

necunoaterea lui Hristos, prere neîm-

prtit de episcopul su. Urmaul lui

Timotei, patriarhul Teodosie (535-566),

îl înfrunt, disputa dintre cei doi ducând

la apariiei unei schisme la Constanti-

nopol, iar Themistios devine conduc-
torul agnoeilor*. Din lucrrile sale, des-

tul de numeroase s-au pstrat fragmente.

Iat câteva din lucrrile sale: Contra

tomosului lui Teodosie, ctre împrteasa
Teodora. Tratat împotriva lui Coluthus,

acesta fiind consilier al patriarhului Teo-

dosie i redactorul unui scurt tratat contra

lui Themistios; o disertaie împotriva

celor care spun c in virtutea unicei

energii divine a lui Hristos, umanitatea

Sa cunoate totul; Apologie în douzeci

de capitole; scrisorile ctre monahul

Carisios, preotul Marcel i diaconul te-

fan, ctre Constantin, episcop de Lao-

diceea. împreun cu Eugen i Conon el

scrie un tratat împotriva lui loan* Phi-

lipon, iar în colaborare cu Calonomon,

scrie o Apologie contra clugrului

alexandrin Teodor. Teodor îi rspunde
printr-un tratat în trei volume, care îns
nu ne este cunoscut. Fragmentele ps-
trate tind s afirme deficientele lui

Hristos, ceea ce ducea în ultim instan

la compromiterea integritii Cuvântului

întrupat, relevând totodat înclinaia Iui

spre monofizitismul severian i spre

monotelism.

Migne, PG 91, 172, CPG 7285-7292; Mansi 7

11,440; 10, 1îl7;Beck, p. 290,391 i urm.;

G.T. Stokes, Themistius (1), în Smith-Wace,

IV, p. 898; D. Stiernon, Themistius, în

DECA, II, p. 2399-2400; G. Rowekamp,

Themistius, în LACL, p. 590.

Thierry de Fleury sau Thierry
de Amorbach

Thierry de Fleury sau Thierry de

Amorbach (950-1018), haghiograf latin,

840
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contemporan cu Abbo* de Fleury. A slu-

jit pentru o vreme ca preot diocezan, iar

apoi a devenit clugr benedictin la

Fleury, astzi, Satnt-Benoît-sur-Loire. în

timpul ederii sale la Fleury el scrie

Libelli duo de comuetudinibus et statutis

monasteriî Floriacemis, relatând despre
obiceiurile i viaa din mnstire în jurul

anului 995. în 1002 face un pelerinaj la

Roma, unde scrie Viaa papii Martin I i
faptele Sfinilor Trifoii i Ruspicius, ai

celor 40 de Martiri din Sevaste i a Sf.

Antim de Nicomidia. Rmâne apoi pen-
tru o vreme la mnstirea Monte
Cassino, unde scrie biografia lui Fir-

manul abatele mnstirii Fermo. între

1010-1018 îl regsim la Amorbach. Aici

se dedic din nou scrisului, redactând cea

mai bun lucrare a sa lllatio sandi Be-
nedicti. Tot lui îi sunt atribuite: un imn în

cinstea Sf. Maurus i un comentariu la

epistolele soborniceti, acesta pstrându-se
parial.

Manitius. 2, 449-455; BHL, 5596, 8340, 3001;
P. Schmitz, Histoire de l'Ordre deSaint Benoit,

7 voi., Maredsous, 1942-1956, voi. 2; A.G.
Biggs, Thierry ofFleury, în CE, 14, p. 90.

Thietmar (Dietmar)
de Merseburg

Thietmar (Dietmar) de Merseburg (975-

1018), episcop i cronicar latin, descen-
dent dintr-o familie nobil, înrudit cu
familia imperial. Thietmar a studiat la

Quedlinburg i Magdeburg. Dup absol-

virea studiilor este hirotonit preot, iar

mai apoi este numit episcop secund de
Merseburg, scaun reînfiinat de Henric
II, cu scopul de a facilita convertirea sla-

vilor apuseni Ia cretinism. Din dorina
de a reafirma hotarele propriei sale dio-
ceze, Thietmar scrie cronica Merseburg-u-
lui în cinci cri, cronic pe care o ex-

tinde într-o istorie a imperiului, cuprin-

zând domnia lui Henric I a familiei Otto
i o parte din domnia lui Henric II.

Lucrarea este deosebit de interesant
pentru cunoaterea istoriei Bisericii în

Germania Central i a relaiilor ei cu
slavii apuseni. Thietmar a fost în msur
s îndrume i activitile misionare prin-

tre slavi, el fiind cunosctor al limbii

acestora. Ca materiale documentare el a

folosit scrierile lui Widukind* de Corvey
i afte cronici ale vremii.

Migne, PL 139, 1169; Thietmar de
Merseburg, Chronicon, ed. de L. Schmidt,

Dresda, 1905; Manitius 2, 265-268; TM.

Fickermann, Thietmar von Merseburg in der
late'mischen Sprachtradition, în Jahrbuch fiir

die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands

6, 1957, p. 21-76; O.J. Blum, Thietmar of
Merseburg, în CE 14, p. 90-9 1

.

Theodotion

Theodotion (sec. II), traductor în greac
al Vechiului Testament. Versiunea sa a

fost inclus de Origen în Hexapla, dup
versiunea LXX. De la Sf. Irineu* aflm
c a fost evreu prozelit, iar Ieronim* îl

prezint cretin ebionit, în timp ce
Epifanie* susine c el a fost marcionit.

Versiunea realizat de el se apropie în

multe privine de Septuaginta. Din
aceast pricin, a fost adeseori conside-

rat ca o versiune mai liber, decât o tra-

ducere independent. De valoare deo-
sebit este redarea crilor Iov i Ieremia,

de care Origen s-a folosit în completarea

versiunii LXX. începând cu sec. IV,

Biserica cretin a folosit pentru cartea

lui Daniel versiunea lui Theodotion.

H.B. Swete, An Introduction to the Old
Testament in Greek, 1900, p. 42-49; S.

Jellicoe, The Septuagint and Modern Study,

Oxford, 1968, p. 83-94; Bibel-Lexikon,

Einsiedeln, 1968,232; P. Kahle, Die Kairoer
Geniza, Berlin, 1962, p. 266-272; G.

841
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Dogniez, Bibliography of the Septuagint,

1970-1993, Leiden, 1995; Cross, Theo-

dotion* în ODCC, p. 1362; G. Ladocsi.

Theodolion, în DECA, II, p. 2423; C.

Markschies, Theodotion, în LACL, p. 599, cu

bibliografie.

Theonas

Theonas, episcop de Alexandria, cinstit

în mod deosebit de ctre etiopieni i

copi. îi urmeaz în scaun lui Maxim i

rmâne în funcie pân în jurul anului

300. A fost deosebit de activ în aju-

torarea cretinilor din Alexandria în tim-

pul persecuiei lui Diocleian, li este

atribuit o scrisoare ctre Lucian, prefec-

tul ambelanilor lui Diocleian. Se pare

c aceast scrisoare este un fals târziu.

Migne, PG 10, 1567-1574; M.J. Routh,

Reliquae sacrae. 3, Oxford, 1846, p. 439-

445; B. Ewets (ed. i trad.)< History of the

Patriarchs of the Copt ic Church of

Alexandria, on PO 1 .2, 1 .4, 1 907, p. 206-2

1

1 ;

C.W. Griggs, Early Egyptian Christianity,

Leiden, 1990, p. 97; H. Chirat, Theonas of

Alexandria, CE, 14, p. 68; E. Prinzivalli,

Thuonas d'AIexandrie, on DECA, II, p. 2425;

T. Buhm, Theonas von Alexandrien, on

LACL, p. 602.

Theotecnus de Livias

Theotecnus de Livias, episcop de Livias

(Teii el-Ram) în Iordania oriental, în

apropiere de Marea Moart. A trit la

cumpna dintre secolele VI i VII. De la

el s-a pstra o omilie la srbtoarea

înlrii cu trupul la cer a Fecioarei

Mria ('AvaXiil^uq xy\q otyiaq 9eoto-

kov). Autorul afirm i argumenteaz cu

deosebit claritate faptul ridicrii cu

trupul la cer a Maicii Domnului, fcând

referiri la structuri doctrinare teologice i

chiar la literatura apocrif. El plaseaz

acest fapt tainic în strâns legtur cu

actul întruprii. Demnitatea special a

Fecioarei Mria ca Mam a lui Dum-
nezeu, sfinenia ei desvârit i pururea

ei feciorie angajau cu necesitate ridicarea

trupului ei la cer i unirea lui cu sufletul,

pentru ca astfel s poat deveni prta a

slavei Fiului ei. Argumentele teologice

folosite de Theotecnus se regsesc la scri-

itorii bizantini de omilii de mai târziu.

CPG III, 7418; Beck, p. 400; A. Wegner,

L'Assomption de la tres sainte Vierge dans la

iradition byzantine du VF au X1' siecle.

ttudes et documents. Paris, 1955, p, 96-! 10,

271-291; G. SON, Storia dei dogmt mariani.

Roma, 1981, p. 192-196 i 429; A. De

Nicola, Theotecne de Livias, în DECA, II, p.

2430-2431; G. ROwekamp, Theotecnus von

Livias, în LACL, p. 604.

Tihon (Tichonius, Tychonius)

Tihon (Tichonius, Tychonius), (sec. IV-

V), teolog african care a ocupat o poziie

de seam în rândurile gruprii donatiste.

Puinele lucruri pe care le cunoatem

despre viaa lui, le avem din informaiile

date de Augustin* în scrisorile lui ctre

Parmenian, i la Ghenadie*. Acesta din

urm menioneaz faptul c Tihon a trit

în timpul împratului Teodosie i a celor

doi fii ai si, ceea ce îi plaseaz activi-

tatea între 380 i 420. Dotat cu spirit

analitic i critic deosebit, Tihon a anali-

zat, într-un tratat care s-a pierdut, as-

pectele fundamentale ale ecclesiologiei

cretine, susinând universalitatea Bise-

ricii i c o conduit mai puin bun a

unei pri din Biseric nu anuleaz fg-
duina lui Dumnezeu pentru Biseric i
nici nu îi contamineaz pe ceilali

cretini. De aceea, dup prerea sa, cre-

dincioii cretini din Africa nu au fost

separai de Biserica lui Hristos i se afl

în comuniune cu ea. In acelai timp, el
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are o atitudine critic fa de ecclesiolo-

gia i doctrina baptismal donatist,

scoând în eviden punctele slabe. Din

aceast pricin, a fost aspru criticat de
ctre Parmenian, iar în jurul anului 380,

este condamnat de un sinod donatist. Cu
toate acestea, Tihon nu s-a alturat

Bisericii universale pe care o considera

ca biseric a trdtorilor (traditores*). în

alte dou lucrri ale sale. De belh intesti-

no i Expositianes diversarutn causarmn,
scrise probabil între anii 370-375, î care

nu s-au pstrat, Tihon îi prezint, în

prima, propria lui învtur, iar în cea de

a doua, elaboreaz o apologie a acesteia,

[n esen, Tihon susine universalitatea

Bisericii, respinge pretenia donatitilor

de a fi singura biseric a celor des-
vârii, subliniind faptul c i printre ei

erau persoane bune i rele, iar în ceea ce

privete botezul, el afirm eficacitatea

acestuia independent de condiia moral
a preotului svâriîor.

Una din lucrrile lui Tihon pstrat în

întregime i prezentat de Augustin în

De doctrina christiana (cartea III, ulti-

mele capitole), este Liber regutarum sau

Liber de septem regulis, care reprezint

cel mai vechi manual de hermeneutic
biblic din Apus (Quasten). înainte de
aceast lucrare, el a scris un comentariu
la Apocalips, din care s-au pstrat mai
multe fragmente. Acest comentariu s-a

bucurat de mare circulaie în Biserica din

Apus în sec. V-VIL Este vorba de lucrare

exegetic care conine în mod predomi-
nant o interperetare alegoric i în care

Tihon face uz de cele apte reguli

hermeneutice prezentate detaliat în Liber

regularum.

Migne, PL 18, 15-66; F. C. Burkitt, The
Rules ofTyconiux, Cambridge, 1894, retip.

Nendeln. 1967; D.L. Anderson, Diss.

I.ouisvrlle (microfilm), 1973; R Lo BueiG.
C. Willis, The Turin Fragment.? ofTyconius'

Commentary on Revelation* Cambridge,
1 963; T, Halin, Tyconius-Studien. Ein

Beitrag zur Kirchen unei Dogmengeschichte

des 4. Jahrhunderts* Leipzig, 1900, retip.

Allen, 1970; J. Ratzinger, Beobachtungen

zum Kirchenbegriff des Tyconius im 'Liber

regularum\ REAug 2, 1956, p. 173-187;

K.B. Steinhauser, The Apocalypse Commen-
tary of Tyconius, 1987; K. Kannengiesser, P
Bright, A Conflict ofChristian Hermeneutics

in Roman Africa, Berkeley, 1989; P. Bright,

The Book of Rules ofTycomus, Notre Dame
(Indiana), 1988; M. A. Tilley. Bible m
Chrlstim North Africa. The Donatist World,

Fortress Press, 1997; H. W. Pillott, Ticho-

nins, art. în Smith-Wace, IV, p. 1025-1026;

Altaner-Stuiber, 1980, p. 373; Quasten,

Patrolog)>, IV. p. 1 19-122, cu bibliografie; K..

Pollman, Tyconius, în LACL, p. 614-615, cu

bibliografie.

Timoteî

Timotei (sec. IV- V), episcop de Berytus,

conductor al unei grupri apolinariste,

opus celei conduse de Ptolemon*, care

a încercat s caute un teren comun de

reconciliere cu 'Marea Biseric'. Parti-

cipant la sinodul de îa Constantinopol

din 381. el a isclit canoanele acestuia.

Merge la Roma, în urma recomandrii lui

Atanasie*, de unde se reîntoarce aducând

cu sine o epistula canonica adresat lui

Apolinarie*. în jurul anului 373, în toiul

schismei cu Antiohia, el se strduiete

din rsputeri s descopere o nou identi-

tate pentru apolinarism, diferit de cea a

vechilor apolinariti i a noilor partizani

de dup Niceea. El pronun anateme

împotriva lui Paulin*, Epifanie*, Dio-

dor*, Petru de Alexandria i Vasile. în

377, episcop fiind la Berytus, se depla-

seaz pentru a doua oar la Roma pentru

a apra interesele gruprii apolinariste Ia

sinodul de aici. Sinodul condamn îns
apolinarismul. Se pare c el este autorul

X4

;
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unei lucrri, Epistola ad Homonium epis-

copitm, din care s-au pstrat fragmente la

Leoniu* de Bizan (adversus fraudes

Apollinarii), negând consubtanialitatea

sau deofiinimea dumnezeirii i omeni-

tii lui Hristos. Au mai fost descoperite

fragmente din Catechesis i din Historia

ecclesiastica. De la el s-a pstrat i o

Epistola ad Prosdocium, care este o veri-

tabil mrturisire de credin a curentului

apolinarist condus de Timotei. Epistola

se afl între scrierile papii iuliu. Aceast
epistol s-a pstrat în versiune siriac i
armean, i fragmentar, în limbile

greac, armean, latin.

Migne. PG 85, 1803-1804; 86. II, 1959-

1 970; H. Lietzmann, Apollinaris von

Laodica und seim Schule, Tubingen, 1904,

p. 5, 23, 27, 152-157 în francez: p. 277-286;

CPG 3723, 2135, 3726; Migne, PL 8, 954-

959; G. Voisin, L'apoIIinarisme. Etude his-

torique litteraire et dogmatique sur le debut

des controverses christologiques au IVe sie-

de, Louvain, 1901, p. 112-1 13; E. Venables,

Timotheus (6), în Smith-Wace, IV, p. 1029; E.

Cavalcanti, Timothee, în DECA, II, p. 2450;

G. Feige, Timotheus von Berytus, în LACL,

p. 608, cu bibliografie.

Timotei de Alexandria

Timotei de Alexandria, arhidiacon în

Alexandria, considerat autor al istoriei

monahilor din Egipt: Historia monacho-

runv in Aegypto sau Liber de vitis pa-

trum, scris în greac. Timotei a fost unul

din cei apte tineri care au vizitat ae-

zmintele monahilor din Egipt. în urma

vizitei, el i-a aternut în scris lucrurile

pe care Ie-a vzut i auzit în timpul cl-
toriei sale. Sozomen* atribuie, îns în

mod eronat, aceast lucrare lui Timotei,

episcop de Alexandria (m. 385). Existai

o versiune în latin a acestei istorii fcut
de Rufin*. care pe alocuri se deosebete

de originalul grec. Deosebirile se dato-

reaz probabil interveniei directe a tra-

ductorului sau folosirii unei alte ver-

siuni care a circulat la acea vreme.

Migne, PL 21, 387-462; E. Preuschen,

Palladius und Rufinus, Giessen, 1897, p. 1-

131 text grec; AJ. Festugiere, Historia

monachorum in Aegypto, Bruxelles, 1971,

text grec i ed. critic; idem, La probleme lit-

teraire de l'Historia monachorum, în Hermes

83, 1955, p. 257-284; idem, Les moines

d'Orient, I, Culture ou saintete, Paris, 1961;

idem, Les Moines d'Orient, IV, 1: Enquete

sur Ies Moines d'Egipte, Paris, 1964; MG.
Bianco, Timothâe d'Alexandrie, în DECA, EI,

p. 2450-2451.

Timotei I de Alexandria

Timotei I de Alexandria, episcop de Ale-

xandria, fratele lui Petru II de Alexan-

dria. Particip cu întârziere la sinodul de

la Constaninopol din 381, unde se opune

alegerii lui Grigorie* de Nazianz ca epis-

cop de Constantinopol. Nu izbutete s
determine aprobarea canonului prin care

i se atribuia Alexandriei locul doi dup
scaunul Romei. A fost preocupat în spe-

cial de promovarea vieii monahale. Este

autor al coleciei Responsa canonica,

adic Responsiones canonicae, o serie de

întrebri i rspunsuri, 28 la numr, pe

teme canonice i morale, incluse în

coleciile de canoane ale Bisericii Orto-

doxe. Primele 15 sunt autentice; auten-

ticitatea celorlalte este pus la îndoial.

Timotei a scris o scrisoare de mângâiere

lui Diodor* din Tars, care s-a pstrat în

traducere latin, fcut de Facundus* de

Hermiane. Lui i-a fost atribuit de ctre

Sozomen* o Culegere de biografii ale

monahilor din Egipt. In realitate, autorul

acestei culegeri este Timotei*, arhidiacon

din Alexandria. îi mai este atribuit o

relatare a minunilor svârite de Sf.
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Mina, Miraculae S. Menae. A decedat în

anul 385, i a fost urmat la episcopat de
ctre Teofil.

Migne, PG 33, 1296-1308; CPG 2520-2530;
I.B. Pitra, Iuris ecclesiastici graecorum hrs-

toria ei monumenta, 1. Roma, 1864, p. 630-

645; P.P. loannou. Fonti 2: Les canons des
peres grecs. Roma, 1963, p. 240-258; W.
Besant, Tîmotheus (7), în Smith-Wace, IV, p.

1029-1030; M. Simonetti, Timothee J er

d'AIexandrie, în DECA, II, p. 2451; B.

Windau, Tîmotheus I. von Alexandrien, în

LACL, p. 606-607, cu bibliografie.

Timotei II de Alexandria
Velurul (Aelurus)

Timotei II de Alexandria (Aelurus)

(m.477), poreclit de opozanii si
cd'A,oupoc; - nevstaica, patriarh mono-
fizit de Alexandria. Ajunge în scaunul

patriarhal în 457, ca succesor al lui Pro-

terie, care fusese linat de mulimi,
împreun cu Petru* Mongul particip la

sinodul tâlhresc de la Efes din 449. îi

rmâne credincios lui Dioscor* i dup
condamnarea sa. A fost un puternic sus-

intor al terminologiei chiriliene. Orga-

nizez o rscoal împotriva lui Proterie,

patriarhul de Alexandria i îl consider
pe papa Leon I nestorian. Dup moartea
împratului Marcian (457) Timotei a fost

hirotonit i înscunat patriarh de Alexan-

dria. La hirotonia lui au participat Eu-
sebiu de Pelusium i Petru Iberianul de
Maiuma (16 martie 457). Guvernatorul
Dionisie îl alung din cetate. îns este

forat s-l readuc datorit rscoalei care

a urmat asasinrii lui Proterie. Timotei

ine un sinod la Alexandria i îi excomu-
nic pe Leon I, episcopul Romei, i pe
patriarhii Anatolie de Constantinopol i
Vasile de Antiohia. Totodat, încearc s
numeasc în scaunele episcopale din Egipt

adepi de ai si. Datorit activitilor

sale în favoarea monofizitismului i a

poziiilor ferme luate împotriva sinodu-

lui de Ja Calcedon i a Tomos-ului lui

Leon al Romei, împratul Leon îl expul-

zeaz din Alexandria i îl trimite în exil

la Gangra în Paphlagonia, iar apoi la

Chersones în Crimeea. Este rechemat din

exil de ctre împratul uzurpator Basi-

lisc, care avea simpatii monofizite, în

anul 475. Basilisc îl primete cu onoruri

la Constantinopol, îns patriarhul Acaciu
nu-l recunoate. Particip la sinodul

promonofizit de la Efes, dup care se

întoarce la Alexandria. Aici nu izbutete

s înlture toate msurile antimonofizite

luate de împratul Zeno, întrucât se

stinge din via în 477. Opera sa funda-

mental, Respingerea sinodului de la

Calcedon, s-a pstrat doar în traducere

armean. S-au mai pstrat traduceri în

limba siriac a dou tratate mai scurte,

unul îndreptat împotriva Calcedonului,

iar altul împotriva Tomos-u\m lui Leon,
precum i fragmente dintr-o Istorie bise-

riceasc, tot în limba siriac. La acestea

se adaug câteva scrisori, dintre care una
adresat Bisericii din Constantinopol,

alta, celei din Alexandria, i a treia.ctre

întreg Egiptul. Dei s-a separat de
Eutihie*, mergând pân la a-l anatemati-

za, direcia dat de el monofizitismului s-a

dovedit tot atât de nefast.

Migne, PG 86 (1), 269-276 sermo i frag-

mente între operele lui Timotei III de
Alexandria; W. Wright Catalogue of the

Syriac Manuscripts in the British Museum,
London, 1870-1872, 2, 639 pân la 648; F.

Nau, PO 13, Paris, 1919, p. 202-247 în siri-

ac i francez; H. Zotenberg, Catalogue des

manuscrits ethiopiens de la Bibliotheque

Naionale, Paris, 1877, p. 129 i urm.; K.

Ter-Mekerttschian, E. Ter-Miniassiantz,

Tîmotheus des Patriarchen von Alexandrien,

Widerlegung der auf der Synode zu
Chalcedon festgesetzten Lehre, Leipzig,

1908 (text armean, introducere în armean i
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german); E.W. Brooks, CSCO 83, p. 175-

1 78, 1 86-20 1 ; F. Nau, PO 8, 83-85, Liber his-

toriarum, cu trad. în francez; W.E. Crum,

Eusehhis and Coptic Church Histories,

Proceedings of the Society of Biblical

Archaeoiogy 24, 1902, p. 68-84; J. Lebon, Le

Monophysisme Severien, Louvain, 1909, p.

93-1 II; idem. La Christologie de Timothee

Aelure, archeveque monophysite d'Alexan-

drie, d'apres Ies sources syriaques inâdites,

în RHE, IX, 1908, p. 677-702; P. Nau, Surla

christologie de Timothee Aelure, în ROC,

1909, p. 99-103; Bardenhewer, IV, p. 79-82;

Cayre\ II. p. 62-63; W. Besanl, Timotheus

(18). în Smith-Wace, IV, p. 1031-1033;

Cross, Timothy AeJurus, în ODCC, p. 1379;

F. Chiovaro, Timothy Aelurus. Monophysite

Patriarch, în CE. 14, p. 167-168; T. Bflhm,

Timotheus II. von Alexandrien (Aelurus), în

LACL, p. 607, cu bibliografie.

Timotei IV (III) de Alexandria

Timotei IV (111) de Alexandria, patriarh

monofizit de Alexandria, în prima jum-
tate a sec. VI, (517-535). Timotei ia ati-

tudine ferm împotriva sinodului de la

Calcedon i a Tomos-\x\\x\ lui Leon cel

Mare ctre Flavian. Datorit sprijinului

acordat de împrteasa Teodora, nu a fost

afectat de msurile luate împotriva ereti-

cilor greci, primind pe monofizii în

Egipt. Discuiile care au izbucnit între

Sever i loan de Halikarnas în timpul

episcopatului su. au atins punctul cul-

minant dup moartea lui Timotei. De la

Timotei au rmas: o omilie la loan 4, 6 i
o serie de fragmente din alte ase omilii

care se regsesc la Cosma* Indico-

pleustul. Ii sunt atribuite în mod fals o

liturghie, un ritual de botez i câteva

fragmente ex dialogo cum Calonymo.

Migne, PG 86/1, 265-268; 276 BC; W.

Wolska-Conus. în SCh.. 197, p. 307-313;

W.H.C. Frend, The Rise of the Monophysite

Movement, Cambridge, 1972, p. 257, 269 i

urm.; B. Windau, Timotheus IV (fii) von

Alexandrien, în LACL, p. 607-608.

Timotei I

Timotei I, catolicos sau patriarh nestori-

an între 780-823. S-a nscut la Hedaiyab,

localitate în Iran, pe la mijlocul sec. VII.

îi desvârete studiile sub îndrumarea

lui Avraam bar Dashandadh la coala din

Bashush în Shaphsaphe. Devine clugr,

iar apoi episcop de Beth Baghesh, în-

treinând relaii amicale cu guvernatorul

musulman din Moul, Abu Musa ibn

Mus'ab i cu secretarul acestuia care era

cretin, Abu Nuli al-Anbari. Ajunge pa-

triarh nestorian dup moartea lui Henan-

isho 11. în urma unei alegeri destul de

tensionate. Califii musulmani, al-Mahdi

(775-785) i Harun al-Rashid (785-809)

l-au preuit în mod deosebit, permiându-i

s organizeze activiti misionare în

India, Turkestan, China. Yemen i în teri-

toriile din jurul Mâii Caspice. Orga-

nizeaz patru noi provincii eclesiastice,

una în Armenia i celelalte în Siria. La

sinoadele din 790/1 i 804 a insistat în

mod cu lotul deosebit asupra puritii

doctrinei nestoriene. A decedat la Bag-

dad în 823.

Timotei a fost unul din cei mai prolifici

scriitori ai epocii. A scris în siriac. Din

nefericire, o mare parte din scrierile sale

s-au pierdut, dup cum s-a întâmplat cu

Cartea stelelor, probabil un tratat de

astronomie. Din cele aproximativ 200 de

scrisori, s-au pstrat 60. Multe din scri-

sori au fost adresate lui Sergiu, clugr i

apoi mitropolit de Elam, între care o

apologie a cretinismului scris sub

forma unui dialog cu califul al-Mahdi,

care a fost tradus în arab i s-a bucurat

de mare popularitate la sirieni, dup cum

putem deduce din numrul mare de

exemplare care s-au pstrat. Au mai
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supravieuit o serie de fragmente din

diverse omilii la duminicile de peste an i
o interpretare a Teologului ( este vorba

de Sf Grigorie* de Nazianz). La acestea

se adaug o serie de epistole sinodale, un

volum de întrebri pe marginea legii

eclesiastice, un alt volum asupra unor

probleme diverse i un al treilea care

conine o disput eu un eretic (se pare c
este vorba de patriarhul iacobil George).

Se crede c tot la iniiativa sa a fost

redactat colecia de canoane Synodicon

orientale. în calitate de catolieos, Timo-

tei a promulgat o serie de canoane disci-

plinare cu ocazia celor dou sinoade con-

vocate de el. In scrierile sale, Timotei a

dezvluit o profund preocupare fa de

fllosofia aristotelician, exegeza biblic,

i dreptul bisericesc.

Timotheus I, Episto/ae, ed. i trad. în lat. de

O. Braun, 2 voi. în CSCO 74, 75, 1914-1915;

A. Mingana (ed. i trad.), The ApoJogy of

Trmaîhy ehe Patriarch before the Caliph

\fahdL Cambridge, 1 928; J.B. Chabot, Syno-

dicoti orientale. Paris, 1902, p. 599-608; J.

Labourt, De Timotheo I nestoriorum patriar-

cha, Paris, 1904; O. Braun, Oriens Chris-

tianus, 1901, p. 146-149; Wright, p. 132-133;

Chabot, p. 108-109: Duval, p. 382;

Baurnstark. p. 217-218; Urbîna, p. 215-216

cu bibliografie; J.M. Sola- Sole, Timotheus I,

Nestorrun Patriarch, CE, 14, p. 166; R

Bruns. Timotheus I, Katholicos, în LACL, p.

608-609, cu bibliografie.

Timotei 1 de Constantinopol

Timotei 1 de Constantinopol (m. 518),

patriarh de Constantinopol la începutul

sec. VI, între 511-518. A fost preot i

iconom la Biserica cea Mare din capital,

împratul Anastasie I îl alege pentru a-l

înlocui pe patriarhul Macedoniu II,

depus din pricina convingerilor sale pro-

calcedoniene. Timotei s-a strduit s in
pasul cu politica monofizit a curii

imperiale bizantine, îns, încercarea lui

de a restabili relaii cu loan III Nikeotis,

patriarhul monofizit de Alexandria

eueaz, deoarece loan a insistat ca, în

prealabil, Timotei s condamne în mod
explicit sinodul de la Calcedon i To-

rt tu
moul lui Leon. In plus muli preoi i
credincioi din Constantinopol i din

provinciile bizantine au refuzat s
accepte depunerea lui Macedoniu* ca

fiind legal. De aceea, în 512, când îm-

pratul Anastasie a încercat s introduc

în Trisaghion formula crucifixus pro

nobis, poporul s-a rsculat. In cele din

urm, Timotei adopt o atitudine vdit

promonofizit,prin acceptarea hotrârilor

sinodului de la Tyr din 514-51 5, prin care

a fost abrogat sinodul de la Calcedon. în

plus. el condamn în mod explicit Cal-

cedonul în scrisorile ctre Elias de Ieru-

salim i apoi loan de Ierusalim. Dup
prerea lui Teodor* Citeul, Timotei a

impus recitarea Crezului în cadrul fie-

crei liturghii, dei acest obicei pare s fi

fost introdus mai înainte de Petru*

Piuarul. în pofida strdaniilor sale de a se

impune ca patriarh, Timotei rmâne doar

o simpl unealt în mâna abilului împrat

Anastasie.

Cirumel Reg, 1, I, 193-205; J. Lebon, Le

manophysisme severien, Louvain, 1909. p.

50-57, 63, 65; L. Duchesne, L'Eglise au VIe

sticle, Paris, 1925, p. 25-42; P. Charanis,

Church and State in the Laier Roman

Empire, Madison, Wis., 1939, p. 36-77; F.

Danieli, Timotheus (24), în Smith-Wace, IV,

p. 1034-1035; W.E. Kaegi, Jr., Timotheus I.

Patriarch of Consiantinopie, în CE 14, p.

166-167.

Timotei de Constantinopol

Timotei de Constantinopol, preot i ico-

nom al Bisericii Sf. Sofia din Constan-

tinopol la sfâritul sec. VI i începutul
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sec. VII. De la el s-a pstrat un scurt

tratat intitulat: De receptione haeretico-

rum, o privire de ansamblu i catego-

risire a micrilor eretice i schismatice

din istoria Bisericii. Sursa principal de

informaie a fost probabil procesul verbal

semnat la sinodul care s-a inut Ia Sida, în

jurul anului 390. Lucrarea conine i
preri personale cu referire la eretici.

Astfel, el susine c majoritatea ereti-

cilor, cum ar fi: gnosticii, maniheii,

sabelienii i în general cei care neag Sf.

Treime, inclusiv pelagienii, trebuie s fie

rebotezai, iar quartodecimanii, nova-

ienii, arienii, apolinaritii s fie doar

reconfirmai prin mirungere. în ceea ce îi

privete pe meletieni, nestorieni, mono-

fizii, euchii, acetia trebuie s se lepede

public de erorile doctrinare pe care le-au

susinut i s fac peniten, tainele

svârite de ei fiind valide.

Migne, PG 86, 11-74; V. Benesevic,

Syntagma 14 titulorum sine schotiis secun-

dvm versionem paleoslovemcam, adiecto

textu greco. St. Petersburg, 1906/1907, p.

707-738; J. Mcyendorff, Le Christ dans ia

theologie byzantine, Paris, 1969, p. 163-167;

Cayr6, II, p. 291; C. Schmidt, Timotheus von

KonstantinopeL în LACL, p. 609.

de un autor fictiv din sec. VI-VIII. Este

posibil s fie vorba de un pseudonim al

lui Leoniu* de Constantînopol. Sub

acest nume au fost transmise o predic

pstrat în greac i în georgian despre

dreptul Simeon, în care se face referire la

înlarea cu trupul Ia cer a Fecioarei

Mria, i o alta, pstrat numai în limba

georgian, despre Hypapante. Este posi-

bil ca tot el s fi fost autorul predicilor

despre Cruce i Schimbarea la Fa,
atribuite lui Timotei de Antiohia, ca i al

celor trei predici pseudo-atanasiene, în

parte atribuite lui Produs* de Constan-

tinopol, care se refer la Naterea Sf.

loan Boteztorul, la Fecioara Mria i la

Orbul din natere.

Migne, PG 86, 237-252, 256-265; 28, 905-

914, 943-958, 1001-1024; M. de la Bigne.

Maxima bibliotheca veterani Patrum, Lyon,

1677, 1214-1216; B. Capelle, Les hometies

liturgiques du pritendu Timothee de

Jermalettu în EL 63, 1949, p. 5-26; M Jugie,

La mort et l'assomption de la S. Vierge,

Roma, 1944; M v. Esbroek, Les plus anei-

ennes homeliares georgiennes* Louvain,

1975, p. 74, 126, 141, 224; G. ROwekamp.

Timotheus von Jerusatem, în LACL, p. 608.

Timotei de Antiohia

Timotei de Antiohia, personaj aproape

necunoscut, probabil din prima jumtate

a sec. VI. I se atribuie o predic despre

Sf. Cruce i despre Schimbarea la Fa a

Mântuitorului.

Migne, PG/I, 256-265; B. Capelle, Les

homelies liturgiques du pretendu Timothee de

Jerusalem, EL, 63, 1949, p. 5-26; U. Hamm,
Timotheus von Ântiochien, în LACL, p. 608.

Timotei de Ierusalim

Timotei de Ierusalim, nu poate fi identi-

ficat cu certitudine. Se parec este vorba

Titus de Bostra

Titus de Bostra, episcop de Bostra, al

crui nume este menionat într-o scri-

soare adresat locuitorilor din Bostra.

Scrisoarea-edict interzice rscoala unor

clerici cretini, care ar fi cauzat dezor-

dine. Titus, împreun cu ali clerici, s-a

adresat împratului, informându-l despre

starea tensionat, pe care ei reuiser s o

in sub control. împratul cere locuito-

rilor s-l alunge pe Titus, deoarece pre-

tinde c el este cel care a pstrat linitea

în cetate i nu cetenii ar fi fost cei care

au avut spirit de înelegere. Titus nu a

fost alungat, deoarece îi gsim isclitura
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pe o declaraie a unui sinod din Anti-ohia

(363). care ratifica formula niceean.

Ieronim* ne informeaz c Titus a dece-

dat în timpul lui Valens (363-378).

Acelai Ieronim spune c Tilus a scris

opere ferme împotriva maniheismului i
despre alte lucruri. Contra maniheiior.

scris dup moartea împratului Iulian.

este un compendiu teologic în care justi-

fic dreptatea lui Dumnezeu care permite

rul s existe i atrage atenia la pericolul

unor speculaii subiective asupra acestei

probleme. Singura soluie la problema

rului este cea prezentat de doctrina

ortodox, care înva c rul m\ este un

principiu cosmic, ci rezid în voina

liber i în patimile omului. în partea a

doua a lucrrii, Titus apr învtura
cretin despre creaie i providena divi-

n, respingând învtura inaniheic

despre venicia materiei i a rului. In

partea a treia examineaz concepia

maniheicâ despre revelaie i inspiraie,

dovedind originea divin a Vechiului

Testament, repingând acuzele maniheice .

c acesta ar fi o lucrare a rului, c Noul

Testament este inspirat parial de Duhul

Sfânt. Jn partea a patra autorul se apleac

asupra Noului Testament, dezvluind

tendina ereticilor manihei de a revizui

textul acestuia potrivit propriilor inter-

pretri i nevoi. Totodat, abordeaz

problema întruprii i a naterii feciorel-

nice pe temeiuri scripturistice. Titus a

mai scris un Comentariu fa Lucu, o

Predica la Epifanie i o Explicare a

parabolelor judectorului nedrept, a

fariseului i vameului* oare este o prelu-

are a unor pasaje din comentariul la

Luca. Florilegiul edesseniaiK scriere

apocrifa în limba siriac, conine patru

fragmente din predica lui Titus la Epi-

fania Domnului. Se crede c Oraie in

ramos palmarum. pstrat i în versiune

georgian, mai scurt decât cea greac,

nu îi aparine.

Migne.PG 18, 1069-1264; în siriac: P. A. de

Lagardc, 777/ Bostreni contra Manichaeos

lihri quatuor Syriace. Berlin, 1859. retip.

Hannovra, 1924; J. Sickenberger, Titus von

Bostra. Studieri zu dessen Lukashomilien, TU
21, I, Leipzig. 1901; I. Rucker, Florilegium

Edessenvm anonynntm, SAM Phil.-hist.,

Abt., Heft 5, MUnchen, 1933, 82-87: Th. R
Casey, The Texi of the Anti-Man/chaean

Writings of Titus of Bostra and Serapion of
Thmuis, M. Th. R.. 21, 1928, 97-111; G.

Widengren, Manichismus, Darmstadt,

1977; Altaner-Stuiber, 1980, p. 31 1; Quasten,

Patrology, HI. p.359-362; I. C. Coman, III, p.

534-536; P. Câni vet, Titus of Bostra, în CE,

14. p. 181; Cross, Titvs, în ODCC, p. 1382;

E; Cavalcanli, Titus de Bostra, în DECA, II,

p. 2458; C. Schmidt, Titus- von Bostra. în

LACL, p. 609-610, cu bibliografie.

Tom a

Toma, unul din cei doisprezece Apostoli

chemai direct de ctre Mântuitorul

(Matei 10, 3). Numele su aramaic te'o-

tna\ tradus în greac AiSupoq, înseamn
v

geamn'. în Fapte/e lui Toma (1.1) i în

Legenda lui Abgar îl întâlnim sub

numele de luda Toma, iar în Ioan 14, 22

Muda, îns nu IscarioUiP. în Evanghelia

dup Toma, pstrat în limba copt,

întâlnim numele de
cDidim Iuda Toma'.

în Evanghelia dup Ioan avem de fapt

informaiile principale despre el, fiind

menionat în trei contexte precise: pe

drumul ctre B etan ia, când se ofer s
moar împreun cu lisus (Ioan 11. 16);

când întrerupe ultima cuvântare a Mân-

tuitorului spunând: 'Doamne, nu tim

unde Te duci; i cum putem ti calea'

(Ioan 14, 5) i în cele din urm, îndoin-

du-se de înviere i legând acceptarea

acestei minuni de atingerea rnilor de pe

trupul Mântuitorului cel înviat (Ioan 20,
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25-28). Dup ce Mântuitorul i s-a artat,

iar ci a putut s se conving de realitatea

învierii. Tom a a fcut cea mai concis i
mai extraordinar mrturisire de credin
în Hristos: 'Domnul meu i Dumnezeul

meu' (loan 20, 28). Potrivit tradiiei pri-

mare, menionat de Eusebiu* de Ce-

zareea, Toma a întreprins activitatea de

evanghelizare a prilor, iar tradiia apo-

crifa îl plaseaz ca propovduitor al

Evangheliei lui Hristos în India, unde a

suferit moarte de martir Cretinii sirieni

din Malabar susin cu trie c se trag din

Sf. Apostol Toma i c a fost martirzat la

Calamina (Mylapore), lâng Madras.

Exist i o "Cruce a Sf. Toma', gravat în

piatr, datând din sec. VI-VII1, însoit

de o inscripie a crei traducere este

problematic- Moatele Sf. Apostol To-

ma au fost aduse la Edessa, dup unele

preri în anul 165. iar dup altele în 394.

Reinem ca dat plauzibil anul 165,

întrucât legm de acest eveniment scrie-

rea Faptelor lui Toma, care, se pare, au

fost redactate la sfâritul secolului al Il-lea

i începutul sec. II Mea. în art, Sf Toma
este reprezentat în genunchi în faa

Mântuitorului i atingându-I coapsa, iar

în virtutea meseriei care i-a fost atribuit,

aceea de constructor, cu o rigl i un

echer în mân. In evul mediu, el a fost

considerat patronul arhitecilor, zidarilor

i al pietrarilor.

T.K.. Cheyne i J.S. Black (ed.X Ency-

clopedia Biblica, IV, 903, p. 5057-5059; J.R.

Harris, The Twelve Apostles, 1927, p. 23-28

i passim; C.K. Barret, The Gospef aceording

to St. John, 1955, p. 327. 382, 475-477; L.

Brown. The Indian Christians ofSt. Thomas,

1 956; David Daniel, The Orthodox Church of
India. History and Faith, voi. I. New Delhi.

1 972, p. 15-1 8; Rus Rernus, Evanghelia dup
Toma sau un exemplu timpuriu de contextu-

alizare a învturii cretine, în Glasul

Bisericii, anul XLVII, nr, 3. mai-iunic, 1988,

p. 90-93; J. Vcllian (ed.). The Apostte

Thomas in India aceording to the Âcts of

Thomas, Kerala, 1972; N. Sorge, Le

translazioni delte relique dell'Apostolo

Tomasso, Miscellanea A. Petrusi II, Bologna,

1082, p. 147 i urm.; E.P. Blair, Thomas, în

The Interpreter's Dictionary of the Bible. An
lllustrated Encyclopedia, voi. IV. Abingdon

Press, 17th Printing, 1989, p. 631-632; Cross,

Thomas, SL, în ODCC, p. 1369; A. Le

Houllier. Thomas, Apostle, St., în CE, 14, p.

101; R. Trevijano, Thomas, fn DECA. II. p.

2443-2444; Han J.W. Drîjver, The Acts of

Thomas, în W. Schneemelcher, New Tes-

tament Apocrypha, Voi. II, Revised Edition,

trad. în engl. de R. McL, Wilson, Cam bridge,

England, 1992, p. 322-411, cu bibliografie.

Toma, Apocalipsa Iui

Apocalipsa lui Toma este unul dintre tex-

tele apocaliptice apocrife atribuite unor

persoane proeminente din perioada nou-

testamentar. Spre deosebire de Apo-

calipsa lui Petru i Pavel, care prezint

vizionar lumea viitoare, prezentul text se

contureaz ca o profeie eshatologic.

coninutul ei fiind descoperit lui Tornade

ctre Mântuitorul, care se identific pe

Sine ca 'Fiu al lui Dumnezeu Tatl. ..i

tat al tuturor duhurilor'. Apocalipsa lui

Toma a fost condamnat, alturi de cea a

lui Pavel i tefan, în sec. VI, în Decretul

gelasian. Pân la descoperirea în sec.

XX, a ceea ce pare a fi textul integral sau

aproape integral al Apocalipsei lui Toma,

aceast scriere ne era cunoscut doar

fragmentar. Se pare c textul a fost scris

în context maniheic, în sec. V, întrucât

face referiri la moartea lui Arcadie i a

lui Honoriu. Se crede c aceast apo-

calipsa a fost cunoscut în Anglia în sec.

IX, deoarece ea st Ia baza Celor cinci-

sprezece semne ale idlimelor zile, docu-

ment atribuit îndeobte lui ieronim*.

Textul s-a pstrat în dou versiuni, una

lung i alta scurt. Versiunea scurt esie
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cea mai veche mrturie a apocalipsei lui

Toma. care a fost revizuit.

M.R. James, The Apoayphal New Testament,

1924. p. 555-562; idem, Revelaia Thomae.

JTS, 1 1, 1910, p. 228 i urm., P. Bihlmeyer,

Un texte nun interpole de I'Apocalypse de

Thomas
y Revue Bdnedictinc. 28. 191 I, p. 27-

82: Fr. Wilheîm, Deutsche Legenden und
Legendare, 1907; A. de Santos Otero, Apo-

calypse of Thomas, în W. Schneemelcher,

New Testament Apocrypha, voi. II, Revised

Edition, English Translation by R. McL.

Wilson, James Clarkc & Co Ltd, 1992, p.

748-752; Cross, Thomas, Apocalypse of, în

ODCC, p. 1370; P. Bruns, Thomas-LitetaUtr,

în LACL, p. 604-605, cu bibliografie.

Toma, Cartea lui

Cartea lui Toma sau Cartea lui Toma
Atletul a fost descoperit în 1945-1946,

în colecia de scrieri gnostice de Ia Nag

Hammadi - Chenoboskion în Egiptul de

Sus. Existena acestei scrieri nu este ates-

tat în literatura cretin primar. Data

scrierii acestei cri este plasat în prima

parte a sec. IV. Se presupune c, dei s-a

pstrat doar în limba copt, cartea lui

Toma a fost scris la origine în greac.

Locul scrierii ar fi Siria oriental, unde a

fost scris i Evanghelia dttp Toma.

Cartea se prezint ca un dialog înlre lisus

cel înviat i Iuda Toma pe probleme

morale i eshato logice. Spiritul dialogu-

lui se altur nuanelor gnostice care su-

gereaz revelarea unor adevruri ascun-

se. Acest dialog are i un specific aparte.

In limp ce menine structura dialogal.

dialogul se sfârete la mijlocul textului,

pentru a lsa loc unui monolog al lui

lisus. Cu alte cuvinte, ceea ce începe ca

un dialog, sfârete sub forma unor ma-

xime sau aforisme de învtur. Exist

i pri în care dialogul nu-i mai are Ioc,

ceea ce face textul greu de îneles.

Rspunsurile date de Toma depesc
limitele unui dialog iniiatic. In plus, cele

dou personaje par a vorbi despre lucruri

diferite. Scopul crii este de a propov-

dui abstinena sexual i a promova viaa

ascetic. Un rol important în întregul

angrenaj doctrinar îl are strdania de

realizare a cunoaterii de sine, prin care

natura animalic este învins. Cartea lui

Toma este deosebit de important pentru

cunoaterea diverselor tendine prezente

în tradiia literara cretin primar.

The Facsimile Edilion of the Nag Hammadi
CotJiivs, ptiblished under the Auspices of the

Department of Antiquities of the Arab

Republic of Egypt in Conjunction with the

UNESCO, Codex II. Leiden, 1974. p. 150-

157; H.-M. Schenke, Das Thomas-Buch

(Nag Hammadi Codex II, 7) neu heraus-

gegeben. lihersetzi und erkirl, TU 138,

Berlin, 1989; J.D. Turner, The Book q/

Thomas the Contender from Codex 11 of the

Cairo Gnostic Lihraiy from Nag Hammadi

(CC fi, 7): The Coptic Text with Translation,

Introduciion and Commentary, Society of

Biblical Literature, Dissertation Series 23,

Missoula (Montana), 1975; R. Kuntzmann,

Le Livre de Thomas (NU II, 7): Text etahli et

presente, BCNH, Section Textes 16, Quebec.

1986; Mans-Martin Schenke, The Book of

Thomas, în W. Schneemelchcr, New Testa-

ment Apocrypha, voi. I: Gospel and related

Writings, Revised Edition. English Trans-

lation by R.McL, Wilson, James Clarke &
Co. Ltd, Cambridge (England). 1991; p. 232-

247 cu bibliografie; pentru bibliografie:

D.M. Scholer. Nag Hammadi Bihliography

1948-1969. NHS I, Leiden, 1971, p. 174 i
suplimentul anual; Bibliographia Gnostica,

în Novum Testamentum, de la voi, 33, 1971

;

P. Bruns. Thomas- Literatw\ în LACL, p.

604-605, cu bibliografie.
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Toma, Evanghelia Copilriei
dup
Text evanghelic apocrif existent în dou
versiuni în limba greac, precum i în

alte limbi: aramaic, etiopiana, geor-

gian, latin, slavon i siriac. Versiu-

nea siriac este o revizuire a celor gre-

ceti i poart meniunea c autorul este

Toma, denumit 'filosoful israelit', 'sfan-

ul apostol' sau, pur i simplu, 'israclitul'

(uneori, ismaelitul). în timp ce versiunile

greceti i cea latin dezvluie o serie de

variaii, una din versiunile greceti fiind

mai scurt, versiunea latin mai adaug
înc un eveniment, i anume, al fugii în

Egipt i câteva minuni svârite acolo de

pruncul lisus. Autorul acestui text

susine c transmite aspecte din copilria

lui lisus, mai ales faptele miraculoase pe

care El Ie-a svârit. împreun cu Pro-

foevanghelia lui lacoh^ Evanghelia copi-

lriei a fost folosit de diveri scriitori,

cu precdere din cercurile eretice sau

sectare. Multe lucruri relatate în literatu-

ra apocrifa i-au fcut drum mai ales în

arta cretin.

C. Tischendorf, Evangelia apocrypha,

Leipzig, 1853, p. 134-170, ed. a 2-a, 1876, p.

140-180; M.R. James, The ApocryphoJ New
Testament, 1924, p. 49-65; W. Wright,

Contrihutions to the Apocrypha/ Uteratare

ofthe New Testament, 1 865, p. 1-16 text siri-

ac, p. 6-1 1 trad. în englez; E.A.W. Budge,

History ofthe Blessed Virgin Mury, London,

I, 1899. p. 217-222; P. Peeters, L'evangile de

i'enfance. Paris, 1914; Evanghelia lui

Pseudo-Toma* trad. în românete de Cristian

Bdilî, în Evangheliile Apocrife, cu studiu

introductiv, note i prezentri, ed. M-a com-

plet revzut i ilustrat, Polirom, 1999, p.

89-99; B. Bagatti, Nota sul Vangelo clin

Tommaso Israelita, în Euntes Docete, 29,

1976. p. 482-489; M.R. James, The Gospel of
Thomas, în JTS, 30, 1929. p. 5 1-54; S. Gero.

The înfancy Gospel of Thomas, în Novum
Testamentum, 13, 1971, p. 46-80; S. Voicu,

Notes sur l'histoire du texte de l'Histoire de

l'enfance de Jesus, în La Fable apocryphe, 2

C Apocrypha' 2), 1991, p. 119-132; Cross,

Thomas, înfancy Gospel of în ODCC, p.

1371; MS. Enslin, Thomas, Gospel of în

The Interpreter's Dictionary of the Bible. An
lllustrated Encyclopedia, voi. IV, Abingdon

Press, Nashville, I7th Printing, 1989; P.

Bruns, Thomas-Uteratur, în LACL, p.604-

605.

Toma, Evanghelia dup
La origine, acest text evanghelic apocrif

a fost scris în greac. Din textul original

s-a pstrat un fragment, descoperit la

Oxyrhyncus. în 1945-1946 a fost des-

coperit la Nag Hammadi în Egiptul de

Sus, versiunea integral a acestei evan-

ghelii în traducere copt, alturi de alte

texte de nuan explicit sau implicit

gnostic. Acest text se pstreaz la Mu-
zeul Coptic din Vechiul Cairo. Originalul

grec dateaz din jurul anului 150, iar ver-

siunea copt din jurul anului 400. In

Biblioteca de la Nag Hammadi - Cheno-

boskion. Evanghelia dup Toma este

inclus în codicele X, nr. 37. Ea este flan-

cat la nr. 36 de Cartea secret a lui loan

i la nr. 38 de Evanghelia Ini Filip. Des-

coperirea ei într-un corpus literar presu-

pus gnostic i asocierea ei cu Evanghelia

lui Filip i cu textul lui Matias {Cartea

Iui Toma, cuvintele tainice spuse de

Mântuitorul lui Iuda Toma i scris de

Matias), i-a fcut pe cercettori s sus-

in apartenena ei în rândul scrierilor

gnostice. La aceast concluzie a con-

tribuit i textul pe alocuri criptic, ceea ce

a facilitat interpretri de tip gnostic.

Afirmaia lui Chirii* al Ierusalimului,

care susine c aceast evanghelie apar-

ine maniheilor, nu rezist deoarece tex-

tul a fost scris înainte de apariia acestei

erezii. Cât privete apartenena gnostic,

susintorii acestei idei nu sunt de acord
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asupra tipului de gnosticism cruia i-ar

aparine: valentinian, naasen sau o fit. S-a

sugerat mai apoi c ar fi vorba de un text

encratit, pe motiv c gnosticismul nu

reiese clar din text. Autorul primei tra-

duceri a acestei evanghelii în limba

român sugereaz c în acest caz este

vorba despre un exemplu timpuriu de

contextualizare a mesajului evanghelic

cretin la alt mediu spiritual decât cel

elenistic i iudaic, în spe, cel indian. El

susine acest lucru pornind de Ia tradiia

cretin potrivit creia Sf. Toma a

propovduit Evanghelia în India, argu-

mentând totodat aceast idee prin

exegez comparativ a textului.

The Facsimile Edition qfthe Nag Hammadi
Codices. publislied under thc Auspices of the

Deparlment of Antiquiiies of the Arab

Republic of Egypt in Conjunction with the

UNESCO, Codex II, Leiden, 1974. p. 32-51;

A Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel,

W. Ti II i Zassah 'Abd Al Masih, The Gospel

according to Thomas, Leiden, 1959; Jean

Doresse. Les livres secretes des Gnostiques

d'Egypte, voi. II: L'Evangile selon Thomas
ou les paroles secretes de Jesus, Paris, 1959

(trad. englez: The Secret Books of the

Egyptian (Jnostics, London, 1960, p. 333-383;

J. Leipoldt, Das Evangelium nach Thomas,

Koptisch und Deutsch, TU. 101, 1967:

D.M. Scholer, Nag Hammadi Bibliographv

1948-1969, Leiden, 1971. bibliografia este

continuat în Supplements în Novum
Testamentum începând cu anul 1971; Cross,

Thomas, Gospel of, în ODCC, p. 1370; Rus

Remus. Evanghelia dup Toma. sau un
exemplu timpuriu de contextualizare a

învturii cretine, în Glasul Bisericii, anul

XLVI), nr. 3, mai-iunie, 1988. p. 87-119

(Este vorba aici doar de o ipotez de lucru);

Beate Blatz, The Coptic Gospel of Thomas,

în W. Sclineemelcher, New Testament

Apocrypha, voi. I, English Translation by R.

McL. Wilson, James Clarke & Co Ltd, 1991.

p. 110-133; P. Bruns, Thomas-Literutur, în

LACL, p. 604-605.

Toma, Faptele lui

Carte apocrifa care expune, în 13 Praxeis

(Fapte), cltoria, activitatea misionar i
minunile svârite de ctre Sf. Apostol

Toma (luda Toma) în India. Este una din

singurele lucrri de acest gen care ni s-a

transmis integral, în pofida lungimii sale.

Faptele lui Toma cuprind o serie de eve-

nimente, uneori fr legtur între ele. Se

pare c au existat dou versiuni: una mai

scurt i alta mai lung, datorit anexrii

Ptimirii lui Toma, care, pentru un oare-

care rstimp, a circulat independent de

Fapte. Textul original s-a pstrat în

greac i siriac. Exist versiuni de

extensiuni diferite în armean, etiopiana,

latin i slavon. Cât privete locul i
data scrierii exist un oarecare consens.

Se parte c aceast carte a fost scris la

origine în siriac, în cercul lui Barde-

sanes* (Bar Daisan) la Edessa. Aceast
supoziie se bazeaz pe afirmaia Sf.

Efrem* irul care a spus, în comentariul

su la cartea apocrif III Corinteni. c
aceast sect (a lui Bardesanes), în

Faptele apocrife pe care Ie-a redactat, i-a

transformat pe Apostoli în propov-
duitori ai propriilor vederi nepioase.

Unele im ne, prezente în Faptele lui

Toma, au fost atribuite chiar lui Barde-

sanes. Au existat i voci care au susinui

c, la origine. Faptele lui Toma au fosl

scrise în greac. Aceast opinie nu a

putut ti meninut mult vreme i a cedat

locul celei dintâi. Harnack a fost de

prere c Faptele au fost scrise simultan

în greac i siriac. Ali cercettori susin

c Faptele lui Toma ar fi adaptri ale

unor povestiri i legende budiste la mediul

cretin. In sprijinul acestei idei nu exist

îns argumente suficiente. Atitudinea

rezervat a Faptelor lui Toma fa de

cstorie i-a determinat pe unii cercet-

tori s discearn origini encratite, pris-

ciliene, maniheice sau gnostice. Reinem
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ca nuan de ansamblu c textul propriu-

zis este mai puin interesat în doctrin i

c preocuparea central este descrierea

faptelor svârite de Toma, încununate

de moartea lui martiric.

Pân la sfâritul sec. XIX, Faptele lui

Toma erau considerate fr temei istoric.

Descoperirile arheologice de la Tashas-

hila (Taxi la), au scos la lumin monezi i

pietre, purtând inscripii cu numele re-

gelui Gondofornes. Pe baza acestor mr-
turii s-a stabilit c regele Gondofornes a

fcut parte din dinastia indo-part a crei

stpânire se întindea asupra teritoriilor

din Afganistan, Scistan, ind, Punjab i

asupra provinciei de nord-est, între anii

95 î.d.Hr i 50 d. Hr., i c a domnit în

Punjabul de Apus. între anii 20-40 ci. I Ir

Sir John Marshall presupune c Toma l-a

vizitat pe Gondofornes în anul 40 d. Hr.

Istoricii bisericeti nu sunt unanimi cu

privire la activitatea misionar în India a

Sf. Toma. Totui, Ipolit*, Isidor* de

Sevillia. Dorotei, episcopul Tyrului, Sf.

Grigorie* de Nazianz, leronim* îl con-

sider pe Sf. Toma, 'Apostol al Indiei'.

Dac din punct de vedere istoric, Faptele

lui Toma nu au o valoare deosebit, ele

arunc o raz de lumin asupra practi-

cilor i a ritualului cretin: svârirea

botezului prin afundare, celebrarea euha-

ristiei cu vin amestecat cu ap i pâine,

ungerea cu untdelemn etc. In acelai

timp, descifrm clin acest document

diverse mentaliti ale vremii legate de

viaa social. în limba român. Faptele

lui Toma au intrat prin intermediul versi-

unilor slavone, care prezint im text mai

scurt i adaptat ( Abban devine Ivan).

Exist totui în Faptele lui Toma dou
imite, Immtl nuntit i Imnul perlei care

faciliteaz un excurs teologic deosebit,

datorit bogiei de nuane simbolice i

ideatice pe care le propun. Studiul am-
nunit al acestor dou im ne dezvluie o

serie de interferene doctrinare, care fac

dificil plasarea lor în istoria gândirii

cretine i necretine a vremii. Cu toate

acestea, unele sugestii legate de practi-

cile rituale sunt de mare însemntate

pentru înelegerea vieii liturgice în

perioada cretin primar.

C. Thilo, Thomae Apostoli, 1823; R.A.

Lipsius, Die apokryphen Aposlelgeschichien

und Apostellegenden I, 1883, retip. Amster-

dam. 1976; W. Wright, Apocryphul Acts of

the Apostles, London, 1871 (text siriac i tra-

ducere în englez); M. Bonnet, Acta Apos-

tolorum Apocrypluu TI, 2, 1903, retip. 1959.

p. 99-288; M.R. James, The Apocryphal New
Testament, 1924, p. 364-439; Han J.W.

Drijvers, The Acts of Thomas, în W.

Sclineemelcher (ed.), New Testament

Apocrypha. Revised Edition and Collection

initiated by Edgar Hennecke, trad. în engl. R.

McU Wilson, voi. II, James Clarke & Co,

Ltd., Cam bridge (England). 1992, p. 322-

411 cu bibliografie; J. Vellian (ed.), The

Apostie Thomas in India aceording to the

Acts of Thomas, Kerala, 1972; Matthias

Lipinski, Konkordanz zu den Thomasakten,

Bonner Bibi. Beitrge 67, 1987; G. Widen-

gren, Mesopotamian Elements..., Uppsala,

1946; J.M. LaFargue, Language and Gnosis:

The Opening Scenes nf the Acts of Thomas,

Harvard Dissertalions in Religion 18,

Philadelphia, 1985; R. Murray, Symhols of

Church md Kingdom. A Sludy in Early

Syriac Tradition, 1975; H. Kruse, Das

Brauilied der syrischen Thomas-Akten, OCP
50, 1984; P.-H. Poirier, L'hymne de la perle

des actes de Thomas. Inlroduction, Texte-

Traduction, Commentaire, 1981; H. Kruse.

The Retiirn of the Prodigai, Fortitnes of a

Parable on its way to the Far Easi, Orientalia

47, 1978, p, 163-214; Han J.W. Drijvers,

Bardaisan of Edessa, 1966; G. Garitte. Le

Martyre georgien de t'apâtre Thomas, în

Musdon, 83, 1970, p. 497-532; idem, La pas-

sion armenienne de S. Thomas Tapotre et son

modele grec, în Museon. 84, 1971, p. 191-

195; Cross, Thomas, Ac/s of, în ODCC, p.

1369-1370; M. S. Enslin, Thomas, Acts of, în
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The Inlerpreter's Dictionary of the Bible. An

Illustrated Encyclopedia, Abingdon Press,

Nashville, I7th Prin ting, 1989, p. 632-634;

R. Trevijano, Thomas. m DECA, 11, p. 2443-

2444; P. Bruns, T/wma,s-Literatw\ în LACL,

p. 604-605.

Toma de Edessa

Toma de Edessa (sec. VI), ucenic al lui

Mar Aba* ] sau Abha. uneori considerat

ca aparinând comunitii iacobite. fiind

confundat cu Toma* de Heraclea sau

Harkles. Despre el se tie doar c l-a în-

soi! pe patriarhul Mar Aba I la Constan-

tinopol,de unde au fost împiedicai s
fug, deoarece refuzaser s iscleasc

condamnarea celor Trei Capitole. Abdh-

isho îi atribuie o serie de lucrri: un tratat

despre Naterea Domnului: un tratat

despre Epifanie; o scrisoare despre cân-

tarea bisericeasc; omilii, o problem de

astronomie i o serie de discursuri îm-

potriva ereticilor. Dintre acestea s-au

pstrat doar tratatele despre Naterea i

Epifania Domnului.

Assemani. BO 111, part. I, p. 86; S.J. Carr,

Thomae Edesseni Tractatus de NatMtate

Domini notri lesu Christi, Roma. 1808;

W.F. Macomber, Six Explanations of the

Liturgica! Feasts by Cyrus of Edessa... II

Tramfation, în CSCO 356/ siriac 156,

Louvain, 1974. p. VI1I-X; A. Baumstark, Die

neslonanischcn Schhfien <de causis festo-

rvm>, OC I, 1901, p. 324-325; Chabot, p.

54; Baumstark, p. 121-122; Duval, p. 347;

Urbina, p. 127; SJ. Voicu. Thomas d'Edesse*

în DECA, II, p. 2444; P. Bruns, Thomas von

Edessa. în LACL. p. 606.

Toma de Heraclea

Toma de Harqel (Harkel) sau Heraclea.

S-a nscut la Heraclea i a studiat limba

greac la mnstirea Quenneshrin. A

îmbriat viaa monahal la mnstirea

TarMI i a fost ales episcop de Mabbug

(Hierapolis), în timpul domniei împra-

tului Mauriciu, probabil înainte de 602.

A fost expulzat din scaun i s-a refugiat

în Egipt în 609/610, unde a negociat re-

concilierea dintre patriarhii de Alexan-

dria i Antiohia. în 615/616 lucreaz

împreun cu Pavel* de Telia i alii Ia

traducerea Noului Testament în siriac i
la revizuirea Vechiului Testament (ver-

siunea siro-hexapla). Aceast traducere

se bazeaz pe versiunea philoxenian.

Anafora care îi este atribuit nu îi

aparine.

J. White, S. Evangelioram versio syr. Philo-

xeniamu Oxford, 1778; J.H. Hali, Syrian

Antiiegomenu Epistles, Baltimore, 1886;

R.L. Bensly, The Heraklean Version of the

Epistle to the Hebrews, Cambridge, 1 889; A.

Vflâbus, Siudies in the Hîstory ofthe Gospel

Text in Syriat\ CSCO Subsid. 3, Louvain-

HSverld, 1951; idem, Early Versiom of the

New Testament, Stockholm. 1954; S. Grill,

Das Nene Testament nach dem syrischen

Text, KIosterneueburg-Munchen. 1955; Cha-

bot, p, 20; Duval, p. 52; Urbina, p. 172, cu

bibliografie; P. Bruns, Thomas von Heraklea,

în LACL, p. 606, cu bibliografie.

Toma de Kaphartab

Toma de Kaphartab, episcop de Kap-

hartab, traductorul Nomocanomtlui lui

David din siriac în arab. Toma nu se

rezum doar la simpla redare a acestui

cod juridic în limba arab, ci efectueaz

o serie de adaptri i corecturi în concor-

dan cu doctrina monotelit. Lucrarea a

fost precedat de scrisoarea clugrului

Iosif adresat traductorului i de rspun-

sul acestuia.

Assemani, Ctai Vai, tom. III, p. 202 i

urm.; Zotenberg, Ctai des ms. syriaques de

ia Bibi naional nr. 223; Duval, p. 168.
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Toma de Marga

Toma de Marga (sec. IX), episcop de
Marga i mitropolit de Bcth Garmai, fiul

Iui lacob din Beth Sherwanaye, în dis-

trictul Salakh. Devine clugr la mns-
tirea Beth Abhe, la aproximativ 30 de km
est de Moul, în 832 (217 A.H.), an în

care Sabhr-isho II ajunge patriarh.

Comunitatea monahal din Beth Abhe
deczuse mult din punct de vedere cui-

tural. In 837 este numit secretar patri-

arhal de ctre patriarhul nestonan
Avraam, la rândul lui fost clugr la Beth

Abhe. Acelai patriarh îl promoveaz
episcop de Marga, iar la scurt vreme
mitropolit de Beth Garmai. In anul 852
particip, în calitate de mitropolit, la ridi-

carea la rang de catolicos fratelui su
Teodosie. fost episcop de al-Anbar i
apoi mitropolit de Gundeshapur. în 840,

la îndemnul lui *Abhd-isho, începe s
scrie istoria acestei mnstiri pe baza

surselor i documentelor pe care le avea

la îndemân. Lucrarea, intitulat Istoria

stareilor, nu relateaz doar istoria m-
nstirii Beth Abhe, deoarece Toma in-

clude i materiale despre alte diverse per-

sonaliti religioase, ca de exemplu,
despre Maranameh*, episcop de Abia-

dene, Babai* i ali monahi de seam de
la Marea Lavrâ de pe muntele Izla. Prin

modul în care i-a conceput lucrarea,

Toma realizeaz o istorie monahal, care

se extinde de-a lungul a trei secole, de-

venind o istorie a monahismului, a asce-

tismului i a Bisericii nestoriene pân Ia

el. Din istoria sa aflm informaii referi-

toare la legturile i conflictele Bisericii

nestoriene cu regii peri, despre alun-

garea clugrilor de la Marea Lavr Izla,

apostazia lui Sadhona*, stagnarea dez-

voltrii Bisericii nestoriene în sec. VII,

sau despre întemeierea a aizeci de coli

i introducerea muzicii bisericeti la

Marga i, în cele din urm, despre con-

vertirea popoarelor orientale de pe r-
mul Mrii Caspice, i despre misiunile

întreprinse de nestorieni în Arabia de
sud, în Persia i în China. Totodat,

Toma a descris, cu deosebit claritate,

decderea imperiului persan i creterea

puterii arabe.

Assemani, BO III, I, p. 464-501; A. Wallis

Budge, The Book o/Governors; The Historia

monastica dj'Thomas Bishop ofMarga A.D.

840\ 2 voi. 'Londra, 1893; P. Bedjan, Liber

siiperiorum seu historia monastica auctore

Thoma episcopo Margemi, Paris i Leipzig,

J90I; Wrighi, p, 156-157; Chabot, p. 110-

111; Duval, p. 206-207; Baumstark, p. 233 i
urm.; Cross, Thomas ofMarga, în ODCC, p.

1373-1374; Urbina, p. 217.

Tom osul Iui Damasus

Tomosul lui Damasus, culegere de 24 de
canoane, aprobat de sinodul roman,

probabil cel din 382 la care a participat i
Sf. Ambrozie*, trimis de ctre papa Da-
masus lui Paulinus, recunoscut ca episcop

de Antiohia. In unele manuscrise, Tomosul

este anexat la Crezul niceean. Un numr
de 23 de canoane anatematizeaz princi-

palele erezii hrislologice din sec. IV. Al

noulea canon privete disciplina bise-

riceasc, fiind îndreptat împotriva Iui

Meletie* de Antiohia. Canonul 24 con-

damn triteismul i subordinaionismul.

Migne, PL 53, 319-322; Teodoret. Ist. bis,. V.

I I; ed. critic; C.H. Turner, Ecclesiae Occi-

dentalis Monum enia Iuris Antiquissima,

Oxford, 1/2 (1), 1913, p. 281-296; P. Galtier,

Le Tome de Danurse, date ei origine* în Rech.
S.R., XXVI, 1936, p. 385-418, 563-578;

Cross, Tonte ofDamasus, în ODCC, p. 1385.

Tomosul lui Leom

Este vorba de scrisoarea trimis de papa

Leon I (Ep. 28) lui Flavian, patriarhul
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Constantinopoluluu la 13 iunie 449,

cunoscut i ca Epistola dogmatica.

Coninutul Tomosului este dogmatic i se

refer în special la doctrina hristologic a
Bisericii. Autorul face uz de surse apu-

sene, ca Terul ian* i Augustin*, susi-

nând c lisus Hristos este o persoan,
adic. Cuvântul lui Dumnezeu. în care

subzist dou naturi, divin i uman,
fr ca ele s se confunde sau amestece.

Fiecare îi exercit funciile specifice,

ins în unitatea Persoanei celei Una.

Tomosul a fost îndreptat împotriva ere-

ziei lui Eutihic* i a fost aprobat formal

de sinodul ecumenic de la Calcedon din

451. Documentul a fost folosit i în con-

troversa cu monofiziii.

Migne. PL 54. 755-782; ed. critic: k
Schwartz, Acta Conciliorum Oecumem-
corum, II, 2, I, 1932, p. 24-33; G.L. Prestige,

The Greek Tramlation ufthe Tome ofSt. Leo,

în JTS, XXXI, 1929-1930, p. 183 i urm.; R
Mouterde, SJ, Les versions syriaques du

rome de sâîht Leon, în M^langes de

l'Universite Saint-Joseph, Beyrouth, XVI,
1932, p. 121-165, text siriac la p. 146-165;

Cross. Tome ofleo, în ODCC, p. 1385.

Tractatus Origenis

Tractatus Origenis, colecie format din

douzeci de omilii despre Sf Scriptur,

dintre care doar una se refer la Noul
Testament, restul la Vechiul Testament.

Dei în manuscrisele din sec. X i XII

sunt atribuite Iui Origen*, cercetrile

ulterioare au dovedit c ele aparin lui

Grigorie*, episcop de Elvira.

P. Batiffol-A. Wilmart, OSB, Tractatus

Origenis de Libris SS. Scripturanmi, Paris,

1900; G. Morin, OSB, Les Nouveaitx

Tractatus Origenis et l'heritage lilteraire de

l'evâque espagnol Gregoire d'IUiberis, în

Revue d'Histoire et Lilt^rature religieuse, V,

1900, p. 145-161; H. Koch, Zu Gregos von

Elvira Schrifttwn und Quellen, în ZKG, LI,

1932, p. 238-272; Cross, ODCC, p. 1388;

Alianer-Stuiber, 1980. p. 370.

Traditor

Denumire dat, în Africa de Nord,
cretinilor care au predat textele Sf.

Scripturi, în timpul persecuiei lui Dio-

cleian, care interzisese, sub pedeaps
aspr, deinerea lor. Controversa, care a

izbucnit în Africa de Nord între adepii

lui Donat i cretinii catolici de la Roma,
a avut drept motiv nerecunoaterea ca

episcop de Cartagina a lui Cecilian* care

fusese hirotonit de unul din aceti tracii-

tores, i anume, Felix* de Aptunga* dei
acesta fusese absolvit de aceast vin de

ctre un sinod local.

Vezi: DONAT i DONATISM; LAPSI.

Traducianism

Traducianism, teorie cunoscut i sub

denumirea de generaionism, potrivit

creia sufletul omenesc este transmis

copiilor de ctre prini în acelai timp cu

trupul. Uneori teoria este prezentat într-o

viziune de un materialism crud, susi-

nând c sufletul este transmis în timpul

actului de procreare. Aceast învtur
este susinut i de unii dintre scriitorii i
Prinii Bisericii. Tertullian*, în De ani-

ma (cap. 23-41), o folosete pentru a

explica pcatul original. Fer. Augustin*

face uz de traducianism, îns îl înelege

ca o generare spiritual. In Rsrit, idei

traducianiste se întâlnesc la Grigorie* de

Nyssa {De hom. opif., 29). Papa Anas-

tasie It condamn traducianismul, în

epistola sa ctre episcopii galicani (498).

Traducianismul se opune creaionismu-

lui, învtura acceptat de Biseric, i
greete prin aceea c nu ine cont de
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natura spiritual a sufletului. In sec. XIX,

aceast teorie a fost reînviat de teologul

romano-catolic A. Rosmini. care a sus-

inut c prinii transmit copilului un

suflet sensibil pe care Dumnezeu îl trans-

form, prin iluminare, în suflet spiritual.

A. Michel, DTC, XV, part. I, 1946, col.

1350-1365; P. Overliage i K. Rahner, Das

Problem der Hominisation, Freiburg, 1961;

R.C. Zaehner, Maiter and Spirit: Their

Convergence in Eastem Religions, New

York, 1963; Cross, Tradacianism, în ODCC,

p. 1389; P.B.T. Bilaniuk, Traducianisnu în

CE, 14, p. 230; V. Grossi, Traducianisme, în

DECA, II, p. 2475-2476.

parec a scris mai multe lucrri. Ieronim

menioneaz doar cartea Despre vaca

ro$ie (în realitate o exegez la Numeri

19) i Despre Dichoiomemata (Despre

jumti de animale), pe care Avraam le

aduce ca ofrand Domnului împreun cu

un porumbel i o turturea (Geneza cap.

15, 10). Se crede c este vorba de dou
lucrri, contopite în una singur, una

tratând Despre vaca roie, iar a\ta,Despre

Jertfa lui Avraam (Coman). Celelalte

mirfta opuscula s-au pierdut.

Ieronim, De v/m illustribus 57; R Hristou,

Patroiogia greac II, 907; I.G. Coman, II, p.

383.

Tripholius

Tripholius (sec. VI), preot în jurul anului

520. De la el a rmas o scrisoare deosebit

de important, adresat senatorului

Faustus, care îl întrebase în legtur cu

doctrina unui clugr scit venit la Roma
de la Constantinopol. este vorba de for-

mula teopaschit promovat de clugrii

scii: 'unul din Treime a ptimit', dac
aceast învtur corespunde sau nu cu

învtura oficial a Bisericii. Tripholius

îi d un rspuns negativ, invocând ca

temei autoritatea primelor patru sinoade

ecumenice. Scrisoarea lui Tripholius este

unul din cele mai vechi documente

privind controversa teopaschit în Apus.

Migne, PL 63, 534-536; CPL 655; E.

Schwartz, Publizisfische Sammhmgen zur

ucacictnischen Schisma, Mtinchen, 1934; G.

Ladocsi, Tripholius, în DECA, [I, p. 2489 G.

Rowekamp, Trifolnts. în LACL, p. 613.

Turibus de Astorga

Turibus de Astorga, episcop de Astorga,

la mijlocul sec. V. A luptat împotriva

maniheilor i în special a priscilienilor.

Dup ce a urmrit îndeaproape acti-

vitile priscilienilor, a fcut rapoarte pe

care Ie-a trimis papii Leon* cel Mare,

dup cum se poate deduce din rspunsul

acestuia, pstrat în Colecia canonic his-

panic. De Ia Turibius a rmas doar o

singur scrisoare pe care a adresat-o

episcopilor din Galicia, Hydacius* i

Ceponius {Epistola aci kiacium et

Ceponium episcopos), care vorbete

despre scrierile apocrife folosite de ctre

priscilieni.

Migne, PL 693-695; CPL 564; H. Chadwick.

Priscillian ofAvi/a, Oxford, 1976, p. 208 i

urm.; M Dîaz y Diaz, Turibius d'Astorga, în

DECA, II, p. 2493; E. Reichert, Turibius von

Astorga, în LACL, p. 614.

Tryphon

Personaj din anturajul lui Origen*,

despre care Ieronim* ne spune c i-a

adresat acestuia o serie de scrisori. Se

Tyconius

Tyconius, teolog laic donatist i exeget,

întrucât a susinut universalitatea Bise-

ricii, a fost condamnat pentru vederile
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sale de episcopul donatist Parmenian i
de sinodul donatist de la Cartagina din

380. Dei s-a considerai donatist, el a

susinut c atât cei buni, câl i cei ri tre-

buie s coexiste în Biseric pân la

sfâritul veacurilor. Biserica fiind o soci-

etate a tututor oamenilor din întreaga

lume. Augustin* a avut cuvinte de

apreciere fa de el, mergând pân la

recomandarea operelor sale spre lectur.

El însui a folosit în special Liber regu-

larum i Comentariul la Apocalips.

Ghenadie* merge pe aceeai linie a lui

Augustin i îi atribuie lui Tyconius alte

dou lucrri: De bel/o intestina i Expo-

sitlones diversarwn causarum, scrise

între anii 370-375, dar care s-au pierdut.

In Liber regalarm, Tyconius propune

apte norme pentru interpretarea Sf.

Scripturi pe care Augustin le preia i le

introduce în De Doctrina Christiana.

Comentariul su la Apocalips nu mai

exist. Avem îns o serie de fragmente

pstrate la diveri scriitori latini: Prima-

sius*, Cassiodor*, Beda* Venerabilul i
la preotul spaniol, Beatus* de Licbana (c.

776). Comentariul su preia tradiia exe-

getic anterioar de la Bamaba*, Ipolit*,

Irineu*, Terlullian*, Ciprian* etc.

Migne, PL 18, 13-66; F.C. Burkitt, The Book

of Rules of Tyconius, Texts and Studies III,

pt. I, Cambridge, 1894; The Turin Fragments

of Tyconius' Commentary on Revelcttion, ed.

de F. Lo Bue, Texts and Studies, New Series,

VII, 1963; T. Hahn, Tyconius-Studien,

Studien zur Geschichte der Theologie und

der Kirche, VI, Hft. 2, 1900; K.B. Stein-

hauser, The Apoculypse Commentary of
Tyconius. Frankfurt am Main, 1987; C.

Kannengiesser, R Bright, A Conflict of
Christian Hermeneutics in Roman Africa,

Berkcley. 1989; M.A. Tilley, Bible in

Christian North Africa. The Donatist World,

Fortress Press, 1997; Bardenhewer, III, p.

495-498; Altaner-Stuiber, 1980, p. 373;

Cross, Tyconius, în ODCC, p. 1400; E.

Romero Pose, Tyconius, în DECA, II,

p.2495-2497. cu bibliografie; K. Pollmann,

Tyconius, în LACL, p. 614-615, cu biblio-

grafie.
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u

4Uda sau *Udai

eUda sau 'Udai, în greac AUDAIOS,
arhidiacon Ia Edessa în perioada celui

dintâi sinod ecumenic de la Niceea din

325. Este considerat de ctre Epifanie*,

fondatorul sectei audienilor. li sunt

atribuite mai multe apocalipse apocrife,

care articulau doctrine gnostice i astro-

logice. Doctrina audienilor are puternice

accente antropomorfe, forma lui Dum-

nezeu fiind identic cu cea a omului.

Audienii au activat în special în Siria, dar

i în Scythia, de unde au fost alungai de

ctre împratul Constantin. Din lucrrile

sale au supravieuit fragmente, mai ales

la Teodor* Bar Konai. Despre el au vor-

bit Efrem* irul, Teodoret*, Socrate*,

Epifanie, Teodor Bar Konai.

Hefele- Leclercq I, 479-488; E. Nestle,

ZNTW 3. 1902, p. 166; Urbina, p. 84-85.

Ulfila

Ulfila (în got. Wolflein, gr. OM.(pt-

Xaq/Ot)p(paaq, în lat. Ulfilas; Wulfila,

Gulfila, Wulfilas), (311-383), episcopul

goilor în sec. IV. Dup informaiile date

de Filostorgiu*, Socrate* i Sozomen*

familia lui Ulfila era de origine capado-

cian, din localitatea Sadagolthina, de

lâng Parnassus. Ea a fost luat pri-

zonier, împreun cu muli ali capado-

cieni, în urma invaziei goilor în Capa-

docia, i dus în Dacia. Aici s-a nscut

Ulfila, în anul 311. Socrate relateaz c
Ulfila a fost crescut i educat în credina

cretin, fiind ucenic al episcopului got

Teofîl, participant la sinodul de la "Ni-

ceea. Spre deosebire de Teofîl, care a

isclit formula niceean, Ulfila era cre-

tin arian i i-a convertit pe goi la cre-

dina sa arian pe care nu a prsit-o

niciodat. în 340/1 Ulfila este trimis de

regele goilor, ambasador pe lâng îm-

pratul Constaniu din Constantinopol. A
fost hirotonit episcop la vârsta de 30 de

ani de Eusebiu*, fost episcop de Nico-

midia, la acea vreme aflându-se pe

scaunul episcopal din Constantinopol.

Hirotonia lui Ulfila ca episcop al goilor

a fost la început un act politic, prin care

se urmrea o mai rapid încretinare a

acestora i prin aceasta romanizarea lor.

Revine în Dacia i se dedic activitii

misionare printre goi. dintre care muli

erau pgâni. Timp de 7 ani, aria sa misi-

onar a fost Goia transdanubian sau

Muntenia actual, dup care se strmut

în Moesia, într-un teritoriu calificat de

documente ca fcând parte din <Roma-

nia>, adic întinderea romanizat sau în

curs de romanizare de la sudul Dunrii,

unde activeaz pân la moarte. Aceasta

pare a fi perioada în care el a conceput

alfabetul gotic, sintez de caractere

runice, greceti i latineti i a tradus Sf.

Scriptur, cu excepia crii Regilor,

deoarece, spune Filostorgiu, aceste cri

tratau mai mult despre rzboaie, iar goii,

fiind rzboinici din fire, era nevoie ca

pasiunile lor militare s fie inute în frâu

i s nu fie incitai la fapte rzboinice. II

reîntâlnim apoi pe Ulfila la sinodul de la

Constantinopol din 360, când gruparea

acacian are câtig i formuleaz un crez

care prezenta o doctrin intermediar
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între arieni i niceeni. Este vorba de gru-

parea homoenilor a lui Acaciu în Rsrit
i a lui Ursacius în Apus, care susineau

c Fiul era asemenea (onxno) Tatlui.

Sozomen* afirm c Ulfîla i goii

încretinai de el au suferit mult din

partea lui Athanaric, a crui persecuie,

între anii 372-375, este descris în actele

martiriceale Sf. Sava.

Faima literar a lui Ulfila se leag de tra-

ducerea Bibliei. Din nefericire din tra-

ducerea sa nu avem decât fragmente în

Codex Argentens, pstrat la Uppsala, în

Codex Carolinus i fragmentele ambro-
ziene publicate de Mai. De la Auxeniu*
de Durostor aflm c el a scris Cuvântri
i tratate {sennones et trac(atus\ ba

chiar i un comentariu la Ioan. în crez el

a rmas semiarian.

Migne, PL 18; Migne, PL Supplimcntum, I,

703-707; W. Griepentrog, Synopse der gofi-

schen Evangelientexte, MOnchen, 1 988; F. de

Tollenaere, R. Jones, Word*lndices, Leîden,

1976; Skeireins, W.H. Bennett, The Gothic

Commentary ou the Gospel of John, New
York, 1960 (text i trad. englez); Fr. Kauf-
mann, Aus der Schule des Wulftla. Auxentii

Dorostorensis Epistula de ftde vila et obitu

Wulflae, Strassburg, 1899 i trad. în rom. de

Iorgu Stoian, Atueenht, episcop de Durostor

(veacul IV), Bucureti, 1938; Scott, Utfilas,

the Apostle of the Goths h 1885; Bosworth,

Gothic and Angto-Saxon Gosples, London,

1874; T. Le Marchant Douse, An Intro-

duction, Phonological, Morphological,

Syntactic, io the Gothic ofUlfilos, 1886; G.
Friedrichsen, The Gothic Version of the

Bihle, London, 1926; K.D. Schmidl, Die

Bekehnmg der Ostgenmwen zum Chris-

tentum. Gattingen, 1939; E. A. Thomason,
The Visigoths in the Time o/UlfiJas, Oxford,

1966; M. Simonetti, L'crrianesimo di Ulfila.

Romanobarbarica 1. 1976, p. 297-323; G.

Bardy, în DTC, 15. 1950, col. 2048-2057; G.
T. Stokes, Ulfilas. art. în Smith-Wace, IV, p.

1059-1060; Cross, Ulphilas, art. în ODCC, p.

1404; I. G. Coman, Scriitori bisericeti din

epoca strromânâ, EIBMBOR, Bucureti,

1979, p. 196-206; Quasten, Patrology, IV, p.

95-97; F.X. Murphy, Ulfiias* în CE, 14, p.

377; A.Kazhdan, Ulfilas, în ODB, voi. 111, p.

2139; M. Simonetti. Ulfila, în DECA. II, p.

2501; R. Kany, Wulftla, în LACL, p. 634, cu

bibliografie.

Uranius

Uranius, preot i ucenic mai puin vestit

al lui Paulin* de Nola. Este considerat

autor al unei scrisori referitoare la

moartea magistrului su, adresat unui

oarecare Pacatus*, care îi exprimase

dorina de a transcrie în versuri viaa lui

Paulin {Vita Paulini).

Migne, PL 53, 859-866; P.-M. Duval, la
Gaule

-
juscpt'au milieu du Ve siecle, Paris,

1971, n. 298. p. 700 i urm.; A. Pastorino, II

De obitu sancti Paolini di Uranio, în

Augustinianum 24, 1984, p. 115-141; S.

Zincone, Uranius, în DECA, II, p. 2502; M.
Skeb, OSB, Uranius, în LACL, p, 619.

Usuard

Usuard, monah i autor de martirologii,

la mijlocul sec. IX. Este menionat pen-

tru prima dat în anul 838, când era deja

monah i hirotonit preot în 859/60 între-

prinde o cltorie în Spania, împreun cu

ali confrai în cutare de relicve. în urma
solicitrii confrailor si, el începe s
relateze în scris faptele i suferinele

martirice ale martirilor spanioli, auzite în

Spania. II întâlnim apoi, în anul 875, ca

vieuitor la mnstirea Saint-Germain-

des-Pres din Paris. în timpul ederii sale

la aceast mnstire i în urma poruncii

împratului Carol Pleuvul, el începe s
redacteze un martirologiu cretin, com-
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binând cele dou tradiii literare folosite

în literatura martirologicâ. Prima i cea

mai veche consta din menionarea nu-

melui sfântului In ziua de pomenire, iar

doua, început de Ado* de Vienne

(localitate în Frana, nu departe de Lyon),

completa informaiile simple cu mate-

riale ziditoare de suflet i informaii

despre sfini i martiri. Usuard a îmbinat

deci aceste dou tradiii, uneori menio-

nând doar date despre sfini, alteori fur-

nizând un material haghiografic bogat.

La redactarea martirologiului su, el a

folosit materiale din lucrrile lui Ado,

Ieronim*, Beda* Venerabilul i Florus*

de Lyon. Opera sa a devenit exemplu

pentru toate lucrrile de acest gen de mai

târziu.

Migne, PL 123, 453-992; idem, PL 124, I-

860; H Quentin, Las Martyrologe.s kis-

îoriques du moyen âge. Paris, 1908; E.

Amman, DTC 15, pt. 2, col. 2313-2316;

Cross, Usuard, în ODCC, p. 1419-1420; R.E.

Sullivan, Usuard, în CE, 14, p. 498.
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v

Valentin

Valentin, susintor al învturii lui

Apolinarie, iar dup Leoniu* de Bizan,

autor al unei apologii, Capita apohgiue,

scris 'împotriva celor care spun c noi

susinem c trupul (lui Hristos) este con-

substanial cu Dumnezeu'. Se pare c
Apologia este îndreptat împotriva doc-

trinei lui Timotei*, a adepilor si i a

magistrului lor, Polemon*. Cei doi au

adoptat atitudini doctrinare i practici

diferite. întrucât la Valentin se întâlnesc

afirmai i care se apropie de doctrina orto-

dox, cum ar fi: 'adevratul Fiu al lui

Dumnezeu întrupat (cctpKo<popo)\ sau

c 'trupul este vemântul tainei ascunse',

s-a sugerat c în cazul lui se poate vorbi

de un apolinarism moderat (G. Voisin),

dei în realitate este totui vorba de

apolinarismul antiohian.

CPG II 3732; H. Lietzmann, Apoilinaris von

Laodicea und seine Schule, TU 1, Hil-

desheim = Ttibingen, 1904, p. 287-291; G.

Voisin, L'Apoflirtarisme, Etudes hi&toMques

fitteraires et dogt'tcitiques sur le debut des

controversei christo/ogiaties au IV* siecle,

Louvain, 1901, p. 11*2-113; E. Cavalcanti,

Valentin, în DECA, II, p. 2507-2508; G. Feige,

Valentinus, Apollrnarisi, în LACL, p. 621.

Valentin

VALENTIN (sec. II). fondator al unei

importante secte gnostice din secolul al

ll-lea d.H. în acord cu tradiia colii

valentiniene. Clement* Alexandrinul

(Strotn. 106, 4, p. 544, ed. rom.) spune

despre Valentin c a fost discipolul lui

Theudas, care, la rândul su^ l-ar fi cu-

noscut pe apostolul Pavel*. Originar din

Egipt, din Frebonide, dup ce i-a des-

vârit studiile enciclopedice la Alexan-

dria, ctre anul 140 d.H. vine în capitala

Imperiului, la Roma. Terul lian* vor-

bete chiar de o tentativ ratat a lui

Valentin de a ocupa scaunul papal, pro-

babil ca succesor al lui Pius, c.143 d.H.

Sf. Irineu* spune despre Valentin c a

fost primul care a transformat doctrinele

eretice într-un sistem doctrinar indivi-

dual, de sine stttor i c coala lui

provine din secta ofiilor, a hidrei celei

cu o mie de capete. Sf. Epifanie* consi-

der c Valentin începe s propage

învtura sa în Egipt. Dup informaiile

date de Sf. Irineu.Valentin a trit la Roma

în timpul lui Pius i Anicet, iar dup rup-

tura sa de Biseric, a început s predice

învturile sale eretice, întemeind pro-

pria sa coal. Este posibil ca el s-i fi

dezvoltat i pregtit în secret sistemul

teologic în timpul peregrinrilor sale în

Egipt i Cipru, înainte de a ajunge la

Roma, unde a venit din acelai motiv ca

i ali lideri de secte: sperana c va gsi

un câmp mai larg pentru activitatea sa

sau c va putea accede la scaunul episco-

pal al Romei. Valentin este printre puinii

întemeietori de coal gnostic, cruia ii

sunt cunoscui discipolii. Doctrina origi-

nar a lui Valentin nu poate ti reconsti-

tuit din puinele fragmente care au

supravieuit. în ciuda unor tentative în

acest sens. Din învtura lui au luat

natere dou coli: coala occidental,

creia îi aparin Ptolemeu* i Hera-

cleon*, i coala oriental sau anatolic,

din care fac parte Marcu*, Axion icos i

Theodot sau Teodot*. Valentin moare
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ctre 175-1 80, dup unii autori în Cipru,

iar dup alii la Roma sau Alexandria.

Opera lui Valentin a fost foarte vast,

îns s-a pierdut aproape în totalitate. Câ-

teva fragmente s-au pstrat în Siromatele

lui Clement*, la Ipolit* {Refulatio om-

niiun haeresium - Philosophoumena), iar

în tratatul De sanda Ecclesia a lui

Marcel* de Ancyra gsim menionat o

lucrare Despre cele trei naturi, li mai

este atribuit apoi i tratatul cunoscut sub

denumirea de Evanghelia Adevrului,

acest lucru este reinut doar în tradiia

bisericeasc (Irineu, AdvHaer.), precum

i câteva omilii i epistole. Chiar dac
scrierile sale nu s-au pstrat în întregime,

doctrina promovat de el poate fi recon-

stituit din informaiile furnizate de ctre

diveri scriitori cretini, pentru care

Valentin a fost eretic (Irineu, Adversns

haereses; Epifanie, Panarion; Clement,

Stromate; Ipolit, Philosophoumena). în

cerurile înalte i nenumrate, spune

Valentin, exist un Eon perfect nenscut,

numit Proarkhe, Propaâr i Abis, iar el

nu poate fi îneles i cuprins de nimeni.

EI locuiete linitit i se afl în odihn

deplin. Cu el coexist Emioda (Gân-

direa), numit i Graie (Mil, Indurare)

i Tcere. De la ProtoTatal i Tcere

eman Primul Nscut sau Intelectul

(Nous) sau TatâI sau Principiu al tuturor

fiinelor. El este un principiu masculin

i împreun cu el se nate i Adevrul

(Aletheia), principiu feminin, i astfel

apare Tetrda: Abisul i Tcerea, Inte-

lectul i Adevrul. De la Primul Nscut

sau Tatl eman Cuvântul (Logos, mas-

culin) i Viaa (Zoe, feminin), respectiv

Tal al tuturor lucrurilor care iau fiin

dup el, i principiu i morphosis al

Pleromei. Cuvântul i Viaa proiecteaz

Omul i Biserica (Ekklesia) i, împreun

cu Te/rada, alctuiesc Ogdoada primi-

tiv. Aceti eoni, produse ale gloriei

Tatlui, îl preamresc pe acesta prin

creaiile lor: Cuvântului Viaa eman ze-

ce eoni, iar Omul i Biserica doisprezece.

Aceti eoni în numr de treizeci, cinci-

sprezece perechi de eoni masculini i
feminini (syzygies), constituie Pleroma

sau Plenitudinea, termenul clasic care

desemneaz caracteristicile divine în

întregul lor i în multipla lor dezvoltare,

i formeaz o ierarhie a regatului ceresc.

Numele celor douzeci i doi de eoni

sunt abstracii, construcii artificiale, nu

sunt preluate din tradiia mitologic, cum

se întâmpl cu primii opt. De cele mai

multe ori i ProtoTatal este parte din

aceast Pleroma, îns aceast regul

sufer excepii. Conform lui Ipolit

(Reft/t.yU 29, 5), Valentin spune c
ProtoTatal este nenscut, fr loc, fr
timp, el este singur, în linite i fr pe-

reche feminin. Pleroma nu este un an-

samblu omogen, Intelectul este singurul

care ine de ProtoTatal i care îl cunoa-

te, pentru ceilali eoni el este invizibil i
incomprehensibil. Este o mare minune c
ei au fost in Tatlfr a-L cunoate (Ev.

Adev., 22, 27). In acest lan al emanai-

ilor, ultimul eon feminin este Sophia^

înelepciunea. Armonia Pleromei se

menine numai dac eonii îi cunosc li-

ni i tel e, îns uitarea nu se produce lâng
Ta/l. ci din cauza Lui (Ev. Adev.J&,\~

3). Sophia, eonul cel mai tânr i mai

îndeprtat de Tatl, vrea s-i cunoasc

grandoarea. Ins aceast încercare este

sortit eecului, Sophia fiind oprit de

ctre Horos, Limita, limita separ lumea

de Pleroma (Clement, Exc. Theod.*

42,1). Acelai Ipolit afirm c eecul

Sophiei se datoreaz dorinei ei de a-l

im ita pe Tatl i de a genera fr syzygos.

Uitarea, lumea inferioar, a apru/ pen-

tru c Eonii nu ii cunoteau pe Tatl,

dac l-ar fi cunoscut, ea nu ar maififost

im Adev.< 18,7-14). Creaia ei este
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Demiurgul lumii de jos (considerat avor-

ton, stupid i nebun, îns Demiurgul este

departe de a fi Dumanul, Diavolul ca la

Carpocrate*), iar numele lui cel mai des

întâlnit este Ialdabaoth. El creeaz apte
ceruri, o serie planetar complet aran-

jat în ordinea caldeean a planetelor

(I.P.Culianu, Gnozele dualiste ale Occi-

dentului, p. 123), care în acelai timp sunt

i îngeri, dup modelul arhetipal al ple-

romei pe care îl conine în el însui.

Planetelor masculine le sunt date i apte
însoitoare feminine: Providena, Divini-

tatea, Stpânirea, Gelozia, Regalitatea,

Inteligena i înelepciunea. Ignorând

originea sa, îi închipuie c este Dum-
nezeu i c nu exist alt Dumnezeu în

afara lui, dar i planul creaiei, transmis

de Sophia, folosete cele patru elemente

i cele patru însuiri dup imaginea

Ogdoadei transcendente pentru a crea

propria lume. Ignorana Demiurgului

provoac nelinitea i spaima, o nelinite

care, solidificându-se ca o cea deas,

întrete greeala, iar aceasta la rândul ei

îi creeaz propria materie. Ptrimea Ne-
linite, Spaim, Greeal i Uitare, este

cea care a modelat Pmântul. Demiurgul,

spun ei (valentinienii) nu tie absolut

nimic, el este lipsit de inteligena i stu-

pid. Ceea ce el face sau produce, nu tie

(Ipolit, VI, 33). Demiurgul l-a creat pe

om, care este alctuit din trei substane,

materie, suflet i spirit (pneuma). în

aceast operaie, el este un instrument

incontient, din ignoran nu tie c a

insuflat omului trup-suflet i substana

pneumatic, mrturie a lumii spirituale.

Acesta este secretul Sophiei, când a

proiectat lumea de jos. Pentru a comuni-

ca gnoza salvatoare cu elementele pneu-

matice ale creaiei, Sophia^ care a fost

reprimit în Pleroma datorit cinei sale,

recurge la ajutorul unui salvator care

reprezint încarnarea eonilor, Iisus i

Hristos* în personajul istoric Iisus. Ve-

nirea lui este anunat oamenilor aflai în

robia dumnezeului lumii de jos de ctre
profei. Aceast Fiin transcendent

sufer toate consecinele umilitoare ale

întruprii, dar reuete s dezvluie câ-

torva alei adevrata gnoz rscumpr-
toare, înainte de a se întoarce în cele din

urm, la Cer. Anumite variante amplific

într-un sens mai dramatic coborârea

Fiului sau a Fiinei transcendente; el este

prins de puterile demonice, i, deczut
prin scufundarea în materie, îi uit pro-

pria sa identitate. Dumnezeu expediaz
atunci un Trimis sau Mesager care,

'trezindu-P, îl ajut s-i recâtige con-

tiina; este mitul „Salvatorului salvat".

'Mântuirea perfect este cunoaterea

grandorii inexprimabile. Deficiena i
Pasiunea provin din Ignoran; gnoza va
distruge tot sistemul care vine din Igno-

ran. Astfel, gnoza este mântuirea omu-
lui interior. Aceast mântuire nu este

deci corporal, întrucât corpul este co-

ruptibil. Ea nu este nici psihic, deoarece

i sufletul provine, de asemenea, din

deficien i constituie locuina pneumei.

Forma acestei mântuiri este deci spiritu-

al (pneumatic). Omul pneumatic, omul
interior este rscumprat prin gnoz
(Irineu, Adv Haer, I, 21,4). Cu Valentin,

antropologia trihoiomic
y specific

ereziei gnostice, oameni hyletici, oameni

psihici i oameni pneumatici, este sis-

tematizat, i de asemenea o soteriologie

particular, întrucât Iisus era menit s
mântuiasc prin gnoz, numai pe pneu-

matici, singurii în msur s se desprind

de corporalitatea trup-suflet. Aceasta

este marea ecuaie pneumatic (H.

Jonas) a gândirii valentiniene: evenimen-

tul uman-individual, cunoaterea pneu-

matic, este echivalentul invers al eveni-

mentului universal precosmic, ignorana

divin; în efectul su mântuitor, cu-
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noaterea repune în ordine ontologic

creaia. Cunoaterea este cea care mântu-

iete atât în plan personal, dar i în întreg

câmpul Fiinei. Rscumprarea ultimului

dintre pneumatici va fi însoit de nimi-

cirea Lumii.(F.F.)

A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte zur

Geschichte des Urchristenlums, Leipzig,

1884, p. 292-307; W. VGIker, Quellen zur

Geschichte cier Gnosis. Tiibingen, 1932, p.

57-141; F.M.M. Sagnard, OR, La gnose

valentinienne et le lemoignage de saint

Irenee, Etudes de Philosophie Medievale,

XXXVI, 1947; G. Quispel, The Original

Gospel of Valentine, în VC, 1, 1947, p. 43-73;

K. Rudolph. Die Gnosis, GOttingen, 1977, p.

339-347; B. Layton (ed.), The Rediscovery of

Gnosticism, voi. I: The School of Valentin,

Leiden, 1980; R. A. Lipsius, Valentinus, în

Smith-Wace, IV, p, 1076-1099; G. Bardy,

Valentin, în DTC, XV, pt.2, 1950, col. 2497-

2519; Bardenhewer, I, p. 358-364; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 101, cu bibliografie; Cross,

Valentin, în ODCC, p. 1423, cu bibliografie;

Quasten, Patrology, I, p. 260-261; C.

Gianotto, Valentin, în DECA, II, p. 2508-

2509; C. Markschies, Valentinus, în LACL,
p. 621, cu bibliografie.

Valerian de Calahorra

Valerian de Calahorra, episcop de

Calahorra la începutul sec. V. A aparinut

unei familii înstrite din Saragossa.

Prudeniu* vorbete despre el, fr a da

detalii. Este autor al unei Mrturisiri de

credin care s-a pstrat.

PLS I, 1045; CPL 558a; J. Madoz, Valeriano

obispo calagurritano escritor del siglo V,

HispaniaSacra3> 1950, p. 13 1-137; M. Diaz

y Diaz, Valârien de Calahorra, în DECA, II,

p. 2514; E. Reichert, Valerianus von

Calahorra. în LACL, p. 621

.

Valerian de Cimiez

Valerian de Cimiez (m. 460), episcop de

Cemenelum ( azi, Cimiez) lâng Nisa. A

fost prezent la sinoadele locale de Ia Riez

(439) i Vaison (442), care au abordat

probleme de disciplin bisericeasc. Este

unul dintre susintorii lui ilarie* de

Arles împotriva preteniilor papii Leon*

cel Mare, cerându-i acestuia, împreun

cu episcopul de Viennensis i Nar-

bonnensis secunda i Alpes maritimae,

reabilitarea drepturilor pe care Ilarie le

avusese. Este autor al unui numr de 20

de omilii, descoperite în sec. XVII, abor-

dând teme de moral i ascetism. La

acestea se adaug Epistula ad monachos

de virtatibas et ordine doctrinae apos-

toticae. A fost acuzat de semipelagia-

nism, pe baza unui paragraf din Epistola

11,4. Problema a fost clarificat îns de

Theophilus Raynaud într-un tratat, Apo-

logia pro Valeriano, care însoete ope-

rele sale. Omilia 1 a fost îndeobte atri-

buit lui Augustin*. Valerian a fost o per-

sonalitate aleas, un bun predicator, cu o

cultur deosebit. Omiliile sale conin

preioase date referitoare la viaa i isto-

ria Bisericii cretine în Galia.

Migne, PL 52, 691-756; PLS, III, 184-188; J.

P. Weiss, La personalite de Valârien de

Cimiez., în Annales de la fac. de Lettres de

Nice, 1970, p. 141-162; C. Tibiletti, Vale-

riano di Cimiez e la teologia dei Maetri

Providenziali, în Augustinianum 22, 1982, p.

513-532; C. Bardy, Valârien, în DTC, 15,

1948, col. 2520-2522; G. W. Danieli, Vale-

rianus (7), art. în Smith-Wace, IV, p. 1103;

Cross, Valerian, art. în ODCC, p. 1424;

Tixeront, Patrotogie, p. 366; Bardenhewer,

IV. p. 572 i urm.; Quasten, Pairology, IV, p.

543-544; A. Hamman, Valârien de Cimiez, în

DECA, II, p. 2514; G. Kasper, Valerianus

von Cimiez, în LACL, p. 621-622.

•

Valeriu de Bierzo

Valeriu de Bierzo (691), monah i scri-

itor din a doua jumtate a sec. VII

Originar din regiunea Astorga. Dup ter-
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minarea studiilor, îmbrieaz viaa

monahal la mnstirea Complutum,

întemeiat de Fructuosus* de Braga. A
dus o via ascetic de mare severitate.

Nevoinele sale s-au pstrai în amintirea

localnicilor, astfel încât în sec. al X-lea,

episcopul Ghenadie de Astorga îl trece în

rândul sfinilor, alturi de Fructuosus de

Braga, cinstindu-l ca model de via
ascetic. Opera sa ne este cunoscut

aproape în totalitate. Pentru educarea

monahilor, el redacteaz un text haghio-

grafic, cuprinzând aproximativ cincizeci

de relatri despre sfini i martiri: vieile

sfinilor Pavel, llarion. Malcus de Ieru-

salim, Germain, precum i extrase din

Vila Patrum i Vita Fructuoi. Lucrarea

începe i se sfârete cu un poem, ilus-

trând modul în care culegerea sa poate fi

un mijloc de edificare spiritual bazat

pe viaa monahal. Tot el a fcut un rezu-

mat al Jurnalului de cltorie al Egeriei

i a mai scris un tratat despre viaa mo-

nahal, care s-a pstrat fragmentar. De la

el a rmas o autobiografie, care d multe

informaii despre personalitatea sa, con-

centrând u-se, totodat, asupra strdani-

ilor sale ascetice, a modului în care a

rezistat ispitelor, cruia nu i-a lipsit o

oarecare disperare violent. Autobio-

grafia începe i sfârete cu un poem.

Dei i-au fost atribuite, Vita Fructuoi i
Vita £ Frontoni nu îi aparin.

Migne, PL 87, 421-455; CPL 1276-1293;

Diaz, p. 285-303; R. Fernândez Pousa, San

Vaierio. Obras, Madrid, 1942; CM. Aherne,

Valerio of Bierzo, Washington, 1949; M.

Dfaz y Dfaz, Vaiere de Bierzo, în DEC A, II,

p. 25 1 1-25 12 cu bibliografie; E. Reichert,

Vaierius von Bierzo
y
în LACL, p. 622.

lui Evagrie, Varsanufie s-a închis într-o

chilie undeva în regiunea Gaza, unde a

trit peste 50 de ani, fr a fi vzut vreo

fiin uman i fr a mânca mâncare

pmânteasc. Eustochie, episcopul Ieru-

salimului, necrezând aceast istorie, a

poruncit ca ua chiliei s fie deschis cu

fora. Dinluntrul chiliei a izbucnit un

foc puternic care i-a mistuit pe cei care

au îndrznit s deranjeze linitea eremi-

tului. Se spune c el a comunicat cu lu-

mea din afar doar prin intermediul

scrisului. Lucrrile sale: Quaestiones ei

Respomiones Asceticae variae i Po-

raenesis ad proprium discipulum nu

reprezint un tratat sistematic de spiritua-

litate, ci o colecie de scrisori, diferite ca

întindere. Unele din întrebri se refer la

problema preexistentei sufletului i la

apocatastaz, învturi propuse de Ori-

gen*, Evagrie* i Didim*. Varsanufie îi

îndeamn pe cititorii si s evite astfel de

scriitori care greesc, nelsându-se in-

dui în eroare de marele lor renume,

deoarece chiar i cei mai maturi sfini au

o cunoatere parial. Scrisorile sale au

fost amestecate cu cele ale unui alt mare

ascet, pe nume loan 'Profetul', care s-a

retras în singurtate nu departe de chilia

unde se afla Varsanufie.

Galland, Bibtiotk Vet. Pat, XI; Migne, PG

86, pars 1, 887 i urm.; D.J. Chitty, PO 31, 3

text grec i trad. în engl.; N. Hagiorites,

BipA.105 \|/\)%(o(p£XEOtâxii, Voios, 1872 =

1960; E. Venables, Barsanuphius, ari. în

Smith-Wace, I, p. 267; DHGE, VI, 945-946;

Dictionnaire de la Spiritualii, I, col. 1255-

1262; J.-M. Sauget, Barsanuphe, în DECA,

p. 345-346; J. Pauli OSB, Barsanuphius und

Johannes, în LACL, p. 95-96, cu biblio-

grafie.

Varsanufie

Varsanufie (n. 540), eremit din Palestina,

de origine din Egipt. Potrivit relatrilor

Vasile de Ancyra

Vasile de Ancyra (sec. IV), medic de pro-

fesie i episcop arian moderat. S-a nscut
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Ia Ancyra la o dat necunoscut. Datorit

culturii i elocinei sale, este ales episcop

de Ancyra în locul rmas vacant prin

demiterea i exilarea lui Marcellus, în

anul 336. La rândul su. va fi depus din

treapt de sinodul de la Sardica din 343,

îns va fi repus în funcie de împratul

Constani us în 348. Particip la sinoadele

arianizante de la Sirmium (351). Ancyra

(358) i Seleucia (359). Datorit criti-

cilor adresate arienilor extremiti i la

presiunile acestora, el va fi depus din

treapt i exilat în Illyria, unde se stinge

din via în jurul anului 364. Pornind de

la faptul c termenul ovaia nu se

regsete în Vecii iul i Noul Testament.

Vasile de Ancyra preia ideea propus la

sinodul de la Sirmium, care afirma c
lisus era 'asemenea în toate privinele*

(âfioiog Kocx nâvxd) cu Tatl, susi-

nând c aceast sintagm cuprinde nu

numai voina, ci totul, ipostasul i esena.

El argumenteaz c, dei termenul ovaia

nu este întâlnit în Scriptur, sensul lui

este prezent pretutindeni. Aceast formu-

lare poate fi considerat ca manifest al

teologiei homoiousiene, care reproduce

învtura Sf. Atanasie* i a fost pstrat

de Epifanie*. Sinodul apusean de la

Ariminum nu a acceptat aceast formula-

re i las la o parte tcarâ nvxa, reinând

doar ofiotog. Sinodul de la Seleucia va fi

un eec. Vasile de Ancyra, Eustatie sau

Eustaiu* din Sevaste i Eleusius din

Cyzic au fost trimii la împratul din

Constantinopol care îi convinge s
iscleasc formula propus de sinodul de

la Ariminum. Arianismul învinge. Aceste

împrejurri îl determin pe leronim* s
declare: 'întreaga lume geme i se minu-

neaz descoperind c este arian 1

{Dial.

aciv. Luci/., 19). Sinodul de la Constan-

tinopol din 360, inut sub preedinia lui

Acacius* de Cezareea condamn arianis-

mul i îi depune pe reprezentanii acestu-

ia, printre care i pe Vasile. In timpul

exilului, Vasile renun la formula de la

Ariminum.

Dintre lucrrile sale menionm un scurt

tratat dogmatic, scris împreun cu

George de Laodiceea i pstrat de

Epifanie* (Haer. 73), i De Virginitate,

un tratat care a fost trecut în irul

lucrrilor Sf. Vasile* cel Mare. Pe lâng

acestea, leronim afirm c Vasile ar fi

scris i un tratat împotriva lui Marcellus

{De vin ///. 89).

Migne, PG XLII, 425-444 i XXX, 669-809;

CPG II, 2825-2827; A. Vaillant, De
Virginitate de saint Basil. Text în slava

veche. Paris, 1943; J. Schladebach, Basilius

von Ancyra. Eine historisch-philosophische

Studie, Diss. Leipzig, 1898; J. Gummerus,

Die homdusianische Portei bis zum Tocie des

Komtantius, Leipzig, 1900; E. Venables,

Basilius of Ancyra, art. în Smith-Wace, I, p.

28 1 -282; Quasten. Patrology, III, p. 201-203;

M. Simonetti, Basile d'Ancyre, în DECA, I,

p. 348-349; T. B6hm, Basilius von Ancyra, în

LACL, p. 99, cu bibliografie.

Vasile cel Mare

Vasile cel Mare (330-379), unul dintre

cei trei Prini capadocieni i singurul

care s-a bucurat de cinstea de a fi numit
fc

cel Mare', i aceasta datorit darurilor

speciale cu care a fost înzestrat: mare

personal itate ecclesîastic, organizator,

excelent exponent i aprtor al înv-
turii cretine ortodoxe, printe al mona-

hismului rsritean, reformator al litur-

ghiei. S-a nscut la anul 330, în Capa-

docia, într-o familie vestit pentru no-

bleea, bogia material i spiritual i
credina ei cu totul deosebit. Temelia

educaiei sale este pus de tatl su,

Vasile, profesor de retoric la Neoce-

zareea în Pont, fiu al Sf. Macrina cea

Btrân, i elev al Sf. Grigorie* Fc-
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torul de Minuni. Doi dintre fraii si au

ajuns episcopi alturi de el: Grigorie* de

Nyssa i Petru* II de Sebaste, iar sora sa,

Sf. Macrina cea Tânr, a ajuns un model

de via ascetic. Dup ce a studiat la

Cezareea Capadociei. la Constantinopol

i Atena. însuindu-i i aprofundând tot

ceea ce era mai bun din cultura pgân,
revine în ar în 356 i devine profesor de

retoric. Nu dup mult vreme, prsete
cariera de profesor pentru a îmbria
viaa monahal. Primul pas pe care îl

face este de a se boteza. Apoi pornete

într-un pelerinaj, care îl duce în marile

centre de trire ascetic din Egipt,

Palestina, Siria i Mesopotamia, pentru

a-i cunoate pe marii tritori ascei ai

vremii. în ceie din urm se stabilete ca

sihastru pe malul râului Iris de lâng

Neocezareea (358). Nu dup mult timp.

în jurul su se adun o mulime de uce-

nici, punându-se astfel temeliile primei

comuniti cenobitice. In 358 este vizitat

de Grigorie* de Nazianz, cu care legase

o trainic prietenie, în timpul studiilor la

Atena, i împreun redacteaz Filocalia,

o colecie de texte din scrierile lui

Origen. Totodat, Vasile concepe setul de

Reguli monahale (Regulele mari i mici)

care vor avea un mare impact asupra

organizrii i dezvoltrii monahismului

cenobitic în Biserica Rsritean. Tot-

odat, înfiineaz o serie de mnstiri
care vor urma regulele întocmite de el.

Eusebiu*, episcop de Cezareea. sesizând

aptitudinile deosebite ale lui Vasile, îl

convinge s primeasc harul preoiei.

Este hirotonit în 364. Vasile se dedic

trup i suflet noilor sale îndatoriri, fiind

un bun sftuitor, remarcabil exeget al

Sfintelor Scripturi, stâlp al credinei i
sprijinitor al Bisericii. Dup moartea lui

Eusebiu în 370, este numit succesor al

acestuia în scaunul episcopal de Ce-

zareea, mitropolit de Capadocia i exarh

al diocezei politice a Pontului. Contient

de importana misiunii sale, Vasile s-a

ostenit s fie la înlimea rspunderilor

care îi reveneau. A încercat s curme
schismele i ereziile din întregul Rsrit
cretin, prin cuvântri unite cu aciuni,

prin tratate polemice, prin legturi prac-

tice cu toi, cutând pe unii, trimiând pe

alii, apelând, avertizând, blamând, cen-

zurând, aprând popoarele, cetile, pe

particulari, ajutând pe cei sraci, pe bol-

navi i npstuiii soartei. El creeaz un

complex de asistent social lâng
Cezareea, supranumit Vasiliada, pe care

Sf. Grigorie îl aaz mai presus de cele

apte minuni ale lumii. In materie de

credin, îl înfrunt direct pe împratul

Valens, sprijinitor al arianismului i pe

trimiii si. Pentru el, succesul Bisericii

era strâns legat de unitatea ei. In acest

sens, s-a strduit s menin relaii bune

cu Biserica Romei. Personal i s-a adresat

papii Damasus*, descriind situaia difi-

cil a Bisericii din Rsrit i invitându-1

la un contact direct cu aceasta. Din

nefericire, unitatea dintre Rsrit i Apus

nu putea fi realizat din pricina disputei

legate de cearta dintre Paulin i Meletie

pentru scaunul de Antiohia, mai exact,

care dintre ei era ocupantul legal al scau-

nului episcopal antiohian. Apelurile f-

cute de ctre Vasile la Alexandria i la

Roma, nu au dat nici un rezultat, mai ales

pentru c ierarhia apusean era împotriva

lui Meletie, favorizat de Vasile, recu-

noscându-l pe Paulin. In planul contro-

verselor teologice, Vasile s-a confruntat

cu aripa extremist a arienilor, condui

de ctre Eunomiu*, cât i cu pnevmato-

maliii, care negau dumnezeirea Duhului

Sfânt. Dup cum era de ateptat, activi-

tatea deosebit pe care Marele Vasile a

desfaurat-o, nu a fost vzut pretutin-

deni cu ochi buni. în unele cercuri a fost

suspectat de apolinarism, pentru c a
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corespondat cu Apoi mrie* i c ar fi

accentuat mai mult unitatea Persoanei lui

Hristos, decât separarea celor dou firi.

Cu toate acestea, el i-a dus misiunea la

bun sfârit, adormind întru Domnul la I

ianuarie 379, fr a vedea rezultatele

strdaniilor sale concretizate în convo-

carea i inerea sinodului ecumenic de la

Constani nopol, din 381/2, prin care se

pune virtual capt ereziei ariene.

Opera scris completeaz excelent por-

tretul Sf. Vasile. Dei adeseori s-a accen-

tuat doar latura sa de organizator, diplo-

mat, sau administrator bisericesc, activi-

tatea sa literar îl dezvloie iw plintatea

mreiei sale. Opera sa sCris a fost apre-

ciat atât de cei educai, câ r de cei mai

puin educai, de cretini, dar i de p-
gâni. Vasile a abordat dintre cele mai va-

riate teme: dogmatice, ascetice, pedagogi-

ce i liturgice. Din fericire cea mai mare
parte a produciei sale literare s-a pstrat.

Dintre lucrrile dogmatice prima i cea

mai veche este Âdversus Eunomium,
conceput în trei cri i scris între anii

363-365. Titlul grecesc al acestui tratat

('AvaTpEKTlKâ 'A7COA,0yT|tlKOU TOTJ

SvaaepoO Evvon'iou) indic faptul c,
în realitate, lucrarea Sf. Vasile este o res-

pingere a Apologiei lui Eunomiu, epi-

scop de Cyzic, conductorul gruprii

extremiste ariene a anomoienilor. A doua

scriere dogmatic este îndreptat împo-
triva unei alte erezii, a pnevmatomahilor,

i este intitulat: Despre Duhul Sfânt

(riepi xoi> dyiov rcveunocTo). Acest tra-

tat pnevmatologic argumenteaz în

esen consubstanialitatea Fiului i a

Duhului Sfânt cu Tatl, în virtutea creia

Persoanelor Sfintei Treimi li se cuvine

cinstire egal. Scrierile ascetice atribuite

lui Vasile sunt adunate într-un corp de

treisprezece lucrri, dintre care îns
unele nu sunt scrise de el i aparin, dup
câte se pare, lui Didim* cel Orb. Acest

segment literar cuprinde optzeci de
Reguli morale, fiecare regul fiind baza-

t pe un citat noutestamentar. Colecia se

adreseaz tuturor cretinilor, dei inta

final a normelor rmâne trirea ascetic.

Aceste norme au fost scrise de Sf. Vasile

în perioada ederii sale în aezmântul
monahal de pe malul râului Iris i în tim-

pul vizitei Sf. Grigorie de Nazianz. La
aceste reguli moral-ascetice se adaug
cele 3 1 3 Reguli mici sau Regulae brevius

tractatae, care conin norme pentru viaa

de zi cu zi într-un aezmânt monahal, 55

Reguli mari sau Regulae fusius tractate,

care prezint principiile de baz ale vieii

monahale i, bineîneles, Filocalia,

compus în colaborare cu Sf. Grigorie de

Nazianz. Regulile au fost redactate sub

forma unui dialog. Aceast expunere se

mai pstreaz doar în traducerea siriac

i în cea fcut de Rufin*. O a doua
redactare a acestora este realizat de Sf.

Vasile i adugat coleciei de Epitimii

sau norme pentru pedepsirea clugrilor

care înclcau regulile monahale. Aceast
versiune a fost rezumat de Teodor*

Studitul. Cea de a treia redactare, fcut
tot de Sf. Vasile, conine o combinaie

între regulile monahale i cele moral-

ascetice pe care autorul o trimite discipo-

lilor si din Pont. Dintre toate versiunile

cea mai popular a fost aa-numita
Vulgata, compilaie realizat de un autor

necunoscut din sec. VI. Regulile mona-

hale ale Sf. Vasile au rmas în Biserica

de Rsrit temelia organizrii vieii

mnstireti. în Apus, ele au circulat în

traducerea fcut de Rufin de Aquileia i
au fost cunoscute de Sf. Cassian* i Sf.

Benedict*, legiuitori monahali apuseni.

Tratatele pedagogice ale Sf. Vasile abor-

deaz deschis problema educaiei tine-

rilor i definesc limpede atitudinea Bise-

ricii cretine fa de tiina i cultura

pgân. Este vorba de îndemn ctre
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tineri, care arat modul în care scriitorii

antici pot fi folositori, mai exact, atunci

când se realizeaz o bun selecie din

lucrrile acestora. în scrierile acestora,

tinerii trebuie s caute mierea i s evite

otrava, cci autori ca Homer, Hesiod,

Theognis, Solon, Euripide i, mai presus

de toi. Platou, le pot furniza exemple de

virtute. în realitate, Sf. Vasile a fost

contient de avantajul unei erudiii sn-
toase, bazate pe adevrul cretin i cul-

tura motenit. Âdmonitio S. Basilii aci

/Uium spiritualem nu îi aparine Sf.

Vasile, dei timp îndelungat a fost plasat

între lucrrile sale. Se pare c a fost

scris în mediul monahal din Egipt- Spre

deosebire de ali Sfini Prini, Sf. Vasile

nu a scris comentarii biblice în adevra-

tul sens al cuvântului. Cu toate acestea.

Omiliile i cuvântrile sale însumeaz

adevrate comentarii pe marginea unor

teme biblice. Un loc de seam în acest

context îl ocup cele nou omilii la

Hexaemeron, adic, cele ase zile ale

creaiei (Facere I, 1-26). Dei uneori

autorul d senzaia unor improvizaii,

aceste omilii sunt neîntrecute ca fru-

musee retoric i bogie de idei, ceea ce

a fcut ca ele s circule nu numai în

Rsrit, ci i în Apus. Una dintre primele

traduceri a fost fcut de Eustatie* Afri-

canul în jurul anului 440, iar Ambrozie*

a fcut uz de ele într-o lucrare asemn-
toare. Interpretarea dat de Sf. Vasile nu

este una alegoric. El s-a aplecat cu

osârdie asupra sensului literal al textului

biblic, pentru a deslui concepia cretin

despre lume în contrast cu cea pgân i

cea maniheic. Cliiar dac în inter-

pretrile sale face uz de tiina i fllosofia

vremii, pentru el întreaga existen vine

la viaa prin lucrarea direct a lui Dum-

nezeu creatorul. Lucrarea aceasta a Sf.

Vasile a fost continuat apoi de Grigorie*

de Nyssa, care a compus De homine opi-

ficio. Celelalte dou omilii care se cir-

cumscriu ca idee Hexaemeronuhii, De

hominis structura i De paradiso, nu

sunt autentice. în aceeai serie a omiliilor

exegetice avem apoi cele 18 omilii Ia

Psalmi, dintre care cel puin 13 sunt au-

tentice. Ele prezint psalmii: 1, 7, 14, 28,

29,32,33.44,45, 48,59,61 i 114. Ca

material informativ Sf. Vasile a folosit

Comentariul la Psalmi al lui Eusebiu* de

Cezareea. Comentariul la Isaia nu este

autentic, în pofida încercrilor lui Wittig

de a dovedi autenticitatea. Pe lâng teme

exegetice, Sf. Vasile a abordat i alte

subiecte în omiliile i cuvântrile sale:

dogmatice, pedagogice, morale i pane-

girice, în seria cuvântrilor dogmatice,

un loc aparte îl ocup: despre credin, în

care analizeaz textul 'La început a fost

Cuvântul'; Contra sabelienilor; a lui

Arie i a eunomienilor; Dumnezeu nu

este autor al rului e/c; morale: Contra

bogiilor; La textul din Luca 16, 18;La

timp defoamete i secet; Contra beiei;

Despre invidie; Despre post; Despre

smerenie; la martiri: Sf Mita; Sf

Varlaam; Sf Gordius: Cei 40 de martiri

din Sevastia; Sf Mamant. De la Sf.

Vasile a rmas o coresponden deosebit

de bogat, care dezvluie rafinamentul

literar i gustul deosebit pentru frumu-

seea cuvântului ales, în colecia bene-

dictin de la Sf. Maur s-au pstrat 365 de

scrisori, unele din acestea nu au fost

scrise de el, ci i-au fost adresate. Corpul

epistolar vasilian este o surs preioas

pentru istoria Bisericii cretine în

Rsrit, în special din Capadocia. Pentru

istoria cretinismului în Dacia, de impor-

tan deosebit este scrisoarea nr. 155

adresat de Sf. Vasile lui Junius Soranus,

guvernatorul sau comandantul militar al

Scythiei Minor, prin care îi solicit aces-

tuia s-i trimit 'moatele martirilor' din

aceste pri. Acesta i-a trimis moatele
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Sf, Sava, martirizat de ctre goii pgâni
la nord de Dunre, în anul 372, aprilie

12, probabil în 373/4, întrucât Sf. Vasile

confirm primirea lor în scrisorile 164 i
165 adresate lui Ascholius, arhiepiscop

de Tesalonic, prieten al su.
Corpul epistolar cuprinde scrisori: de
prietenie, de consolare, de recomandare,

scrisori canonice, moral-ascetice, dog-

matice, liturgice i istorice.

Sf. Vasile este pomenit mai ales pentru

Liturghia care îi poart numele. Se pare

c el a reformulat slujba Liturghiei in

perioada în care era preot în Cezareea.

Cel puin aa deducem din reproul pe

care Leoniu* de Bizan îl face lui

Teodor* de Mopsuestia, în jurul anului

540, c 'a înlocuit cu neobrzare litur-

ghia Apostolilor', adic a Sf. loan Gur
de Aur, i 'cea a lui Vasile cel Mare,

compus de
f

el sub inspiraia Duhului

Sfan', cu o Ana/ora scris de el.

Gândirea teologic a Sf. Vasile este una
teocentric, doarece pentru el totul repre-

zint în realitate legtura lui Dumnezeu
cu lumea i în special cu omul. Dum-
nezeu creeaz lumea i îl plaseaz pe om
în acest context, dup ce l-a creat dup
chipul Su. In pofida perspectivei cre-
tine a teologiei sale, trebuie s reinem
faptul c modul în care el înelege creaia

conine i elemente pgâne. Astfel, des-

luim Ia el o identificare implicit a De-
miurgului platonician cu Yahweh, îm-

prirea aristotelician a universului în

sfere supralunare i sublunare i noiunea
de armonie universal (a\>n7t&8Eia).

Natura este lucrarea lui Dumnezeu care a

creat-o în timp, sau mai exact a creat tim-

pul în procesul crerii ei. Materia este

parte din creaie, cci dac ar fi fost

necreat, atunci Dumnezeu ar fi depins

de ea în activitatea Lui creatoare. în plus,

dac ea ar fi fost independent de Dum-
nezeu, atunci nu ar mai fi existat acea

reciprocitate între agentul creator i cel

ce sufer, lucrare evident pretutindeni.

Dei Scriptura nu vorbete despre patru

elemente, ci face referire doar la pmânt
i implicit la foc, aerul i apa intervin ca
intermediari. Fiecare element are caliti

proprii, i se afl într-o relaie de perma-

nent interptrundere, care produce va-

rietatea uluitoare de combinaii din care

sunt create fiinele sensibile. Pe lâng
elementele stoice i aristoteliciene pre-

zente în aceast viziune, intervine ca

adevr revelat, postularea 'apelor dea-

supra firmamentului'. Alexandrinii au

interpretat acest lucru alegoric, ca fiind

vorba de lumea sensibil, separat de

cele sensibile prin Firmament, sau Pri-

mul cer. Vasile abordeaz o interpretare

literal, susinând c Moise era preocu-

pat doar de universul fizic. Existena apei

deasupra Firmamentului are scopul de a

separa elementul foc i a preveni în acest

fel conflagraia stoic (£Krt<>pa)cri).

Omiliile la Hexaemeron demonstreazc
adevrul descoperit de mintea omului nu

se deosebete, în limitele proprii, de ade-

vrul revelat de Scriptur. Aceasta dez-

vluie adevrurile inaccesibile minii

umane: natura Iui Dumnezeu, total in-

comprehensibil pentru om, precum i
principiile fundamentale ale lumii sensi-

bile i ale celei inteligibile. Tema incom-

prehensibilitii naturii divine era ele-

mentul de discordie între Capadocieni i
Eunomiu, reprezentant al arienilor, care

susinea, urmând lui Aetius*, c raiunea

este egal ca valoare i putere revelaiei

i, în consecin, cele descoperite de re-

velaie despre natura divin sunt accesi-

bile raiunii. Pentru Vasile, dac susinem
c ceea ce cunoatem despre Dumnezeu
este esena Sa i dac II cunoatem ca

Tat, Fiu i Duh Sfânt, atunci fiecare din

acetia este esena Sa; îns, pe de alt

parte, noi deducem c Dumnezeu nu este
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mai mult decât Treime i c, prin urmare,
toate numele care îi sunt date de
Scriptur dincolo de acestea Trei, trebuie

s fie simple metafore. Modul de abor-
dare a cunoaterii lui Dumnezeu îl duce
pe Vasile la examinarea problemei Nu-
melor divine. El descifreaz dou cate-

gorii de nume: cele care afirm ceea ce
Dumnezeu nu este (nscut, creat) i ceea
ce este (drept, judector, creator). Nu-
mirile din prima categoriei pot duce la

cunoaterea parial a lui Dumnezeu,
prin ceea ce neoplatonicienii numesc
aphairesis (procesul de înlturare a ori-

crui concept pe care ni-l facem despre
Dumnezeu). Singur, acest proces duce la

negare absolut, aceasta fiind tot ce
poate fi cunoscut despre Dumnezeu, dar
Scriptura ne reveleaz ceea ce El este i
c posed Atribute. Numele i atributele

scripturistice sunt efuziuni (îrpooSoi) ale

Naturii lui Dumnezeu spre înelegerea
uman i ca atare, sunt nume autentice

ale Energiilor Sale. Lumea inteligibil

este accesibil raiunii, îns doar ca mij-

loc de substaniere a celei sensibile. Re-
velaia ne-o dezvluie ca Mume ange-
lic', în afara timpului, fr îns a fi parte

din absoluta venicie a lui Dumnezeu, ci

din acea venicie care îi revine în virtutea

strii de creaie, cci aton exclude chiar

i activitatea intelectual a omului de a fi

infinit. Lumina este mult mai general
decât timpul, cci acesta se gsete doar
în lumea sensibil. întrucât nu este limi-

tat la timp, lumina a fost împrtiat în

momentul creaiei. Firmamentul acio-
neaz ca o barier între lumea inteligibil

i cea sensibil, el putând fi ptruns de
lumin, dar nu i de timp, care nu poate
trece dincolo de el. Limitat de Firma-
ment, timpul este principiul lumii sensi-

bile i de aceea poate fi accesibil raiunii

mult mai uor decât cele inteligibile. în

plus, întrucât timpul este rsadul ve-

niciei, el se aseamn cu ea; coninutul
(urnii temporale fiind o copie a ei în acest

mediu extins al prototipului neextins,

dup cum acesta este, la rândul lui,

expresia Gândurilor Minii divine.

Astfel, întregul univers este legat într-un

tot unitar printr-un lan al asemnrii i
dezvluie o simpatie armonic. Aceast
simpatie este substana primar a întregii

creaii, inteligibil i sensibil, reprezen-

tând modul în care energiile exprim uni-

tatea divin. Acolo unde ea nu ajunge,

creaia nu ajunge, iar acesta este trâmul
rului, care nu are nici o substan i este

absena binelui. Acest trâm poate fi

identificat cu întunericul, care a acoperit

faa pmântului 'înainte' de creaie.

Sf. Vasile rmâne în istoria gândirii

cretine ca primul teolog care a definit în

mod clar sensurile cuvintelor oixria (\n

latin: substantia) i vnoaxam (în la-

tin: persond). în timp ce Atanasie* cel

Mare i chiar sinodul de la Alexandria

din 362 ddeau aceeai semnificaie
acestor termeni, adic, pur i simplu

"fiin, Sf. Vasile insist asupra diferenei

de sens, specificând c ousia înseamn
fiina, existena sau esena lui Dumnezeu
(|xia o\>aia), iar hypostasis persoana,

existena în plan particular, modul dea fi

al fiecrei Persoane treimice (tpeî
imoaxacEu;). între ousia i hypostasis

exist aceeai relaie ca între comun i
particular. Pentru el, termenul hypostasis

este mai bun decât prosopon, deoarece
Sabeliu* l-a folosit pe acesta din urm
pentru a exprima distincii în dumnezeire
care erau doar temporare i externe. Prin

clarificrile sale, Vasile aduce o contri-

buie major la înelegerea conceptului

de Treime. Ceilali doi capadocieni, Gri-

gorie* de Nazianz i Grigorie* de Nyssa
îi urmeaz. In aceeai ordine de idei in-

tervine clarificarea pe care o aduce înv-
turii hristologice privind deofiinimea
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Fiului cu Tatl, determinând, în cele din

urm, adoptarea termenului de opoov-

aiog la sinodul ecumenic de la Cons-

tanlinopol din 381. Pentru el, afirmarea

deofiintimii era necesar, întrucât în

acest fel se evita politeismul; 'Mrturisii

numai o singur ousia în amândoi [Tatl

i Fiul] pentru a nu cdea în politeisnv

(Epist, 210). Acuzaia de semiarianism

care i-a fost adus Sf. Vasile este deter-

minat de faptul c el nu>L numete pe

Duhul Sfânt în mod explicit Dumnezeu.

Analiza atent a demonstraiei pe care el

o face în tratatul su Despre Duhul Sfânt,

evideniaz învtura sa clar despre

dumnezeirea i deofnnimea sau consub-

stanialitatea Duhului cu Tatl. Este ade-

vrat c el nu folosete în cazul Duhului

expresia de 6|ioo\)aio<; i(b rcatpL Ins

afirm clar dumnezeirea Lui - 0e6tt|(;

cnnoi) (De Spirittt Scmeto 41-47, 58-64,

71-75). Interesant de reinut c Sf. Vasile

vede deofiinimea Duhului cu Tatl i cu

Fiul în contextul comuniunii de nume,

cât i de lucrare: 'Comuniunea numelor

se înfieaz ca proprie Tatlui i Fiului

i Sfanului Duh i nu este strin de

natur (ousia)" (Contra lui Eunomiu III,

2), i 'Identitatea de aciune în cazul

Tatlui i al Fiului i al Sfântului Duh do-

vedete în mod clar absoluta asemnare

de natur (ousiay (Ep. 189, 5-7). Cât

privete purcederea Duhului, Sf. Vasile o

concepe la fel ca toi Prinii Bisericii de

Rsrit: Duhul purcede de la Tatl prin

Fiul.

Motenirea literar a Sf. Vasile este

deosebit de vast, mrturie fiind cele

patru volume din ediia Migne (39-42),

iar gândirea sa înglobeaz o mare varie-

tate de idei i probleme, vitale i folosi-

toare pentru învtura dogmatic a

Bisericii, pentru viaa religios-moral a

cretinilor i, nu în ultimul rând, pentru

activitatea social a Bisericii. Primul din-

tre 'Cei trei mari dascli ai lumii cretine

i ierarhi', el însumeaz adevrata pere-

nitate a Bisericii privit din pespectiva

slujirii preoeti.

Migne, PG 29-32; CPG 2835-3005; G.

Mercati, Opere minori, 4, ST 79, Cetatea

Vatican, 1937; C.F.H. Johnston, The Book of

St. Basil the Great On the Holy Spirit,

Oxford, 1892; ed. critic nou: B. Pruche,

Basile de Cesaree, Trite du Saint-Esprit,

Texte, trad. i note în SCH 17, Paris, 1947;

W.K.L. Clarke, The Ascetic Works ofSaint

Basil, SPCK, London, 1925; Smtliche

Werke der Kirchenvter aus den Urtexte in

das Deutsche Ubersetzt, voi. 21. Kempten,

1839, p. 226-398; voi. 22, Kempten, 1839, p.

3-40; Epistolele i Despre Duhul Sfânt, în

PSB, voi. 12, trad. note i comentarii de Pr.

Prof. Dr. Constantin Comiescu i Pr. Prof.

Dr. Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucureti,

1988; I.P. Sheldon-Wtlliams, St. Basil of

Caesarea* în The Cambridge History of Later

Greek and Early Medieval Philosophy ed. by

A.H. Armstrong, Cambridge, At the Uni-

versity Press, 1967, p. 425-432. Bibliografie

exhaustiv pentru studii în limba român

pân în 1980 în Sfmtul Vasile cel Mare

închinare la 1600 de ani de la svirirea sa.

tiprit cu binecuvântarea Prea Fericitului

Printe Iustin Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române, EIBMBOR, Bucureti, 1980, p.

429-454; J.-R. Pouchet, La rece^tion du

trite de S. Basile sur le Sainte-Esprit, în

Connaissance des P6res de l'Eglise.69, 1998,

p. 22-31; idem. S. Bas/le et la tradition

monastique, în Collectanea Cisterciensia 60,

1998, p. 126-148; M. Girardi, Basilio di

Cesarea e Qrigene. Un cinquantenio di ricer-

GQ in Italia* în Adamatius 5, 1999, p. 135-

146; idem, Basilio di Cesarea interprete

della Scriitura. Lessico, principi ermeneutici,

prassi, Quaderni di 'Vetera ChristianorunV

26, Bari, 1998; A.M. Ritter, Basilius von

Caesarea, art. în RGG4
, Bd. 1, TUbingen,

1998, col. 1 154 i urm.; A. Meis, De Spiritu

Santo: el significado pnumatologico de

koinonia % în A. Meis-A. Rehbein-S. Fer-

nândez. Sapientia Patrum. Homenaje al
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Profesor Dr. Sergio Za/iartu Undurraga, SJ,

p. 199-224 (Anales 51/2, 2000, Santiago de

Chile, Pont. Univ. Catol. de Chile; I.G. Co-

man. Patrologie, 1956, p. 163-167; Altancr-

Stuiber, 1980, p. 590-598, 305, 343. cu biblio-

grafie; Quasten, Patrology, IV, p. 203-236,

cu bibliografie; Cross. Basil, St., 'the Great\

în ODCC, p. 139-140; J. Gribomont, Basil de

Cesaree de Cappadoce% în DECA. I, p. 349-

353; J. Pauli, OSB, Basil von Casarea, în

LACL, p. 99-105, cu bibliografie.

Vasile, Liturghia Sf.

Una din cele trei Sf. Liturghii folosite de

Biserica Ortodox, considerat de Sf.

Grigorie* de Nazianz ca fiind cea mai de

seam realizare a Sf. Vasile în planul

reformei liturgice pe care a întreprins-o

preot fiind în Cezareea Capadociei. Dei
în cadrul ei au fost efectuate, de-a lungul

anilor, o serie de modificri, în esen
textul propriu-zis consun cu cel con-

ceput de Sf. Vasile. Cu excepia unor

rugciuni, ritualul este acelai cu al

Liturghiei Sf. Ioan Gur de Aur. Ea este

svârit de zece ori pe an: în primele

cinci duminici ale Postului Mare, în Joia

Patimilor, în ajunul Sf. Pati, al Crciu-
nului i Bobotezei, i la I ianuarie, ziua

de pomenire a Sf. Vasile. De la Leoniu*
de Bizan, care I-a interprelat pe Teodor*

de Mopsuestia pentru faptul c a înlocuit

ritualul tradiional al Bisericii cu o

Anafora scris de el, aflm cu certitudine

c Sf. Vasile este autorul Liturghiei care

îi poart numele.

Migne, PG 31, 1629-1656; H.A. Daniel,

Codex liturgicus ecclesiae orientalis
,

Leipzig, 1853, p. 423-438; CA. Swainson,

LUurgies Chieffy front Origina/ Authorities,

Cambridge, 1884. p. 76-87, 151-171; F.E.

Brightman, Liturgies Eastern and Western,

voi. I, Oxford, p. 309-344, 400-41 I. Pentru

traducerile în limba român, vezi volumul

omagial: Sf, Vasile cel Mare, EIBMBOR,

Bucureti, 1980, p. 430 pân în 1974. Ultima

ediie a Sf. Liturghii în: Liturghiei-,

EIBMBOR, Bucureti, 2000. p. 189-258; M.
Nicoveanu, Teologia Sfmtului Vasile cel

Mare in rugciunile euharistice, în Studii

Teologice, XIX; 1967, seria a ii-a, nr. 5-6, p.

290-301; P. Vintilescu. Cântarea poporului

in Biseric, în lumina Liturghierului, în

BOR, LXIII. 1945, nr. 9, p. 409-423; I.

Zugrav. Un manuscris liturgic din sec. XV.

din Biblioteca Universitii - Iai, în

Candela, LVII. 1946, p. 360-424; E. Branite,

Liturghierul slavon tiprit de Macarie la

1508, în BOR, LXXVI. 1958, nr. 10-1 1, p.

1035-1068; S. Cândea, Liturghiile Bisericii

ortodoxe sau Liturghiile bizantine, în

Mitropolia Ardealului, IV, 1959, nr. 5-6, p.

402-4 1 0; P. Vintilescu, Liturghierul explicat.

Serviciile de searai de dimineapremerg-
toare Liturghiei, în Glasul Bisericii, XIX,
1960, nit 9-10, p. 724-741; II ie Câmpeanu,

Anafora sau rugciunea Sfintei Jertfe in

Liturghia clementin din Constituiile

Apostolice i in Liturghiile bizantine, în

Glasul Bisericii, XX, nr. 7-8, 1961, p. 591-

607; Quasten. Patrology, IV, p. 226-238, cu

bibliografie.

Vasile, Regulile Sf.

Colecie de reguli cu ajutorul crora Sf.

Vasile a pus temeliile vieii i tradiiei

monahale în Biserica Rsritean. Este

vorba de dou colecii de reguli, formu-

late sub form de dialog, între anii 358-

364. Prima colecie, intitulat Regulae

fusius tractatae, conine în 55 de capete

principiile vieii monahale, iar a doua,

regulae brevius tractatae, detaliaz, în

313 capete, fiecare aspect al vieii mona-

hale. Întrebrile i rspunsurile prezint

discuiile pastorale pe care Sf. Vasile Ie-a

purtat cu diveri membri ai comunitilor

monahale din jurisdicia sa i care au fost

consemnate de tahigrafi. Redactarea cea

mai veche a acestor reguli nu este cea în

limba greac, ci traducerea slavon i la-
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tin. Se pare c Rufin Ie-a primit de Ia

magistrul su egiptean Evagrie* Ponti-

cul. Exist o a doua redactare a Regulilor

care merge în timp pân la mnstirea Sf.

Vasile din Cezareea. In aceast redactare

gsim în plus Epitimiîle, sau normele de

pedepsire a monahilor care încalc codul

monahal. Aceast redactare a fost pre-

zentat rezumativ de ctre Teodor*

Studitul. Cea de a treia redactare, fcut
chiar de Sf. Vasile, este o form mai li-

terar, îmbuntit cu Moralia (Tot

f]0iKOt), colecie care cuprinde 80 de

norme sau îndrumri morale i pe care o

trimite ucenicilor si din Pont. Nici una

din aceste redactri nu s-a bucurat de o

popularitate atât de mare ca versiunea

cunoscut sub numele de Vulgata (a nu fi

confundat cu traducerea latin a Sf.

Scripturi), colecie întocmit de un autor

din sec. VI. Forma actual a Regulilor

este cea realizat de Teodor Studitul.

Regulile monahale propuse de Sf. Vasile

au un ton moderat i încearc s evite

orice austeriti ascetice extremiste, ca

acelea propuse de sihastrii deertului.

Pentru Sf, Vasile, asceza autentic este

slujirea desvârit a lui Dumnezeu, care

poate fi realizat in comunitate i prin

supunere. El fixeaz totodat un orar

pentru rugciune i schieaz un manual

pentru îndeletnicirile practice. Srcia de

bunvoie i castitatea sunt condiii indis-

pensable ale vieii monahale. Clugrii

sunt îndemnai s se îngrijeasc de cei

sraci.

Migne, PG 31, 889-1052: Regtdae fusius

tractatae\ idem ,31,1 080- 1 305: Regulae bre-

vius trdctataei idem, 31, 620-625: Praevia

imtitutio ascetica\ idem 31, 1305-1316:

Epitimia; idem, 31 1315-1428: Constitutio-

nes asce/icae: trad. în engl.: W.K.L. Clarke,

The Ascetic Works of Saint Basil, 1925; în

român: Regalele (tractate) pe larg ale celui

întru sfini Printelui nostru Vasile, Arhi-

episcopul Cezareei Capadociei, dup între-

bri i rspunsuri, traducere de Nicolai

Cotos, în Candela, XXVt, 1907, nr. 1, p. 24-

30; nr. 2, p. 81-88; nr. 3, p. 146-162; nr. 4, p.

214-230; nr. 5, p. 294-300; nr. 6, p. 346-356;

nr. 8. p. 568-575; nr. 9, p. 606-614 i în

volum. Cernui, 1907, 91 p.; E.F. Morison,

St. Basil and his Rule. A Study in Early

Monasticisnu 1912; W.K.L. Clarke, Si Basil

the Great. A Study in Monasticisnu 1913;

M.G. Murohy, Saint Basil and Monasticism,

Washington, 1930; E. Amand, L'ascese

monastique de saint Basile de Cesaree,

Maredsous. 1949; Cross, Basil. Rule of St. , în

ODCC, p. 140; Quasten, Patrology, IV, p.

212-214, cu bibliografie.

Vasile de Seleucia

Vasile de Seleucia (m. 468), devine

arhiepiscop de Seleucia, în Isauria, în

jurul anului 440. Este cunoscut pentru

poziia ezitant adoptat fa de mono-

fizitism. La început face parte din grupul

celor care au condamnat aceast erezie.

Dup ce a isclit condamnarea lui

Eutiliie* la sinodul de la Constaninopol

din 448, el susine reabilitarea acestuia

cu ocazia sinodului de la Efes din 449

(Latrocinium sau sinodul tâlhresc). Mai

apoi îi retrage sprijinul i isclete To-

mosul lui Leon* cel Mare în 450, AdFal-

vianum, în care sunt condamnate înv-
turile lui Eutihie i Dioscor*. In cele din

urm, se altur iniiativei episcopilor

isaurieni, care adreseaz o scrisoare îm-

pratului Leo I, susinând hotrârile sin-

odului de la Calcedon, cerând împratu-

lui depunerea patriarhului monofizit de

Alexandria, Timotei* Aelurul.

Sub numele lui s-a pstrat un numr de

41 de epistole, dintre care dou nu îi

aparin (ep. 38 i 39). Unele din epis-

tolele sale au constituit izvor de inspi-

raie pentru scriitorul de imne, Roman*

Melodul. Epistola cu nr. 27, In Olympia.
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este un atac la adresa celor care particip

la jocurile olimpice. Tot lui Vasile i-a fost

atribuit i viaa Sf Tecla: De vita et

miruculis S. Teclae fibri ÎL

Migne, PG 85. 1-618; CPG 6655-6675 i
5834-5835; F. Fenner, De Basiiio Sdeuciensi
quaestiones selectae. Diss. Marburg, 1912;

T. Camelot, Une homelie inedite de Basile de
Sefeucie. în Mdanges offerts â A. M.
Desrousseaux, 1937; B. Marx, Der homileti-

sche Nachlass des Baselios von Seleukia, în

Orienialia Christiana Periodica, Roma, VII,

1941, p. 329-369; despre Viaa Sf. Tecla în

Migne, PG 35, 477-618; M. Aubineau.
Home/ies paschales, în SCh, 187, Paris,

1972; G. Dagron, Vie et miracles de sainte

Thec/e. SHG 62, Bruxelles. 1978; Bar-
denhewer, IV, p. 300-304; Stuiber-Altaner,

1980. p. 335; J. Tixeront. Patrologie^ p. 277;
Quasten, Patrology, III, p. 526-528; S.J.

Voicu, Basile de Seleucie, în DECA, I, p.

354-355, cu bibliografie; K. Balke, Basilius

von Seleukia, în LACL, p. 105-106. cu
bibliografie

Vavila, Sf.

Sfântul Vavila (m. 250), episcop de
Antiohia, urmând lui Zevin în scaunul

episcopal, probabil în anul 237 sau 238.

Rmâne în scaun pân la svârirea sa

martiric în timpul împratului Decius.

In 35 1 relicvele sale au fost transferate la

Daphne, o suburbie din Antiohia, cu
ocazia sfinirii ca lca de cult divin

cretin a unui templu al lui Apollo. îm-

pratul Iulian Apostatul a poruncit str-

mutarea moatelor Sf. Vavila la 362, îns
neprimind nici un rspuns din partea ora-

colului lui Apollo pe care l-a consultat,

acestea au fost readuse la Antiohia în

cântri i psalmi, care ridiculizau închi-

narea la idoli. Sf. loan* Hrisostom a inut
dou panegirice. Tot de la el avem infor-

maia c a refuzat s-l primeasc în bi-

seric pe împrat, probabil Filip Arabul

(244-249). datorit unei crime pentru

care acesta nu s-a cit.

Nau, PO 38 facs, 2, 369-389; PG 50, 527-

534; Migne, PG 50, 515-520; Eusebiu, Hist.

ecci, VI, 29, 4 i 39, 4; Sozomen, Hist. eccl,

V, 19; Les Deux Saints Babylas, în Analecta

Bollandiana, XIX, ]900, p. 5-8; R. De-
vreesse. Le Patriarchat d'Antioche depurs la

paix de I'Egfise jusqu' la conquete arabe.

Paris, 1945, p. 109-1 1 1; Cross, ODCC, 1974.

p. 1 19; A.W. Haddan, Babylas, art. în Smith-
Wace, I, p.235; J.-M. Sauget, Babylas
d'Antioche, în DECA, I, p. 328.

Venantius Fortunat vezi
Fortunat Venantius

Verecundus de Junca

Verecundus de Junca, scriitor african din

sec. VI. Nu cunoatem nimic despre

viaa lui, în afar de faptul c a fost numit

episcop de Junca în Byzancena i c a

jucat un rol important în problema celor

Trei Capitole. In pofida presiunilor impe-
riale, el rmâne ferm pe poziie. Fiind

constrâns, se refugiaz la Calcedon îm-

preun cu papa Vigiliu, unde se stinge

din via în anul 552. EI a scris Comen-
tarii super cantica ecclesiastica, în care

comenteaz alegoric nou cânturi din

Vechiul Testament. Dei descifrm în co-

mentariile sale nuane augustiniene i
origeniste, elementul original iese în evi-

den cu deosebit pregnan. Tot el este

considerat autorul lucrrii Excerptiones

de gestiis Chalcedonensis Concilii.

Semne de întrebare se ridic în legtur
cu câteva poeme puse sub numele su i
care sunt considerate a fi opera unui

umanist: Exhorfatio poenitendi; Lamen-
twn poenitemiae; Carmen ad Flavius

Felicem de resurrectione mortuariim i
Crisiados Lihrii 111.
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Migne, PLS 4. 39-234; CPL 869-871; J.B.

Pitra, Spicilegium Solesmene, IV, Paris,

1858: M.G. Bianco, Carmen de poenitentia,

Napoli, 1984; H. Schneider, Die alttateini-

schen biblischen Cantica, Beuron, 1938; E.

Kullendorff, Texîkritische Beitrâge zu

Verecundus hmcensis\ Lund, 1943; C. Ma-

gazzu, Tecnica esegetica nei <Comentarii

super cantica ecclesiast/ca>di Verecitndo di

Junca. Messina, 1983; II. A. Wilson, Vere-

cundus, în Smith-Wace, IV, p. 1106-1107; S.

Coslanza, Verecundus de Junca, în DECA, II,

p. 2520; P. Bruns, Verecundus von Junca, în

LACL, p. 623-624. cu bibliografie.

Victor I

Victor I (189-198), episcop al Romei în

timpul domniei lui Commodus i Sever.

Din Liber Pontjficalis aflm c Victor s-a

nscut în Africa. Ieronim* ne informeaz

c el a fost primul episcop al Romei.care

a scris în limba latin {De viris illusir.

53). Este autor al unor scrisori care pri-

vesc controversa pascal. Aceste scrisori,

care nu s-au pstrat, sunt considerate de

ctre unii autori c ar avea importan

pentru istoria primatului papal (Quasten).

Din informaiile pe care ni le furnizeaz

Eusebiu* de Cezareea, lucrurile nu sunt

deloc clare. Cel puin rspunsul lui

Policrat* din Efes, In numele Bisericilor

din Asia Mic. trimis lui Victor, nu

indic nicidecum acceptarea primatului

acestuia, pentru c Bisericile în numele

cror vorbea Policrat nu au renunat la a

srbtori Pastile în ziua de 14 Nissan, i
prin urmare, nu au acceptat practica sr-

btoririi Patilor curent la Roma, adic,

în duminica imediat urmtoare. Victor

încearc s câtige suportul altor epis-

cop! ai Bisericii, convoac un sinod la

Roma, ca împreun s excomunice Bi-

sericile asiatice. încercarea lui eueaz.

Când îns pune în practic ameninarea

cu excomunicarea, el este pur i simplu

asaltat de ctre Sf. Irineu* i de ali epis-

copia care susineau c 'nu trebuiau rupte

legturile cu toate Bisericile lui Dum-
nezeu pentru a fi pstrat tradiia unui

vechi obicei'. In cele din urm, Victor

renun la gestul su. Quartodecimanii*

îi vor pstra tradiia pân la primul

sinod ecumenic de Ia Niceea (325), care

hotrte modul de fixare a datei Patilor

pentru întreaga Biseric. Intre timp.

Roma a devenit ea însi quartodeci-

man.
Din aceleai informaii furnizate de ctre

Eusebiu de Cezareea, aflm c Victor l-a

excomunicat pe Teodot*, negustor pielar

din Bizan, fondatorul monarhismului

dinamic, care susinea c lisus a fost un

om ca oricare, cu excepia naterii sale

miraculoase. El devine Dumnezeu doar

dup învierea Sa din mori. în încercarea

lui de a stvili influena crescând a

gnosticilor. Victor îl depune din treapta

preoeasc pe Florin, care propovduia

doctrine ale gnosticismului valentinian.

Din opera scris a lui Victor I nu s-a ps-

trat nimic. Doar Eusebiu i Ieronim fac

referire la ea.

Eusebiu, Ist. bis,, V, 24, 8, 9; Ieronim, Vin ///.,

53; Liber Pontificalis, ed. de L. Duchesne, I,

1886, p. 137 i urm.; C. Burini, Epistoiari

cristiani 1. Roma, 1990, p. 119 i urm.; P.

Naulin, Lettres et ecrivains. Paris, 1961, p.

65-91; E. Caspar, Geschichte des Papsttums

von den Anfngen bis zur Hohe der Weltherr-

schaft,\, 1930, p. 19-22; R. Cantalamessa,Zo

Pasqua nella Chiesa antica, Torino, 1978

(trad. în germ. Berna, 1981); Cross, Victor I,

St., art în ODCC, p. 1437; James Bramby,

Victor, art. în Smith-Wace, IV, p. 11 18-1 119;

Altaner-Stuiber, Patroiogie, 108; Quasten,

Patroiogy, I, p. 279; I.G. Coman, 1, p. 379-

380; B. Studer, Victor /, în DECA, II, p.

2539; R. Hanig, Victor I von Rom, în LACL,

p. 625-626.
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Victor de Antiohîa

Victor de Antiohia, preot la începutul

sec. VI, cunoscut ca autor al unui comen-
tariu la Evanghelia dup Marcu. Se pare

c textul atribuit lui este inclus în

Calende, a cror surs principal sunt

omiliile la Evanghelia dup Matei ale lui

loan* HrisostoiTU Origen*, Clement* de

Alexandria, Titus* de Bostra i Teodor*

de Heraclea. Autorul acestor Catene este

un oarecare preot Victor, iar dac este

vorba despre una i aceeai persoan,

atunci Victor a fost autorul acestora i a

fost preot. De la acest Victor se regsesc

în Catene. 1 59 de referine din Vechiul i
Noul Testament.

CPG, III, 6529; Ch.F. Matthaei, BÎKTtop

npeopmepou 'Avnoxeia KaraMicov
xivâjv dyuov rcatepwv e^fjYiiou; eiq to

Kotrâ MapKov ayioc; EUayye^iov, 2 voi.,

Moscova, 1775; R. Devreese, Les commenta-

teurs de l'Octateuque, Roma, 1959, p. 181;

I.A. Cramer, Catenae in evangelici S.

Matthaei et S. Mrci, Oxonii, 1840, p. 259-

447; Bardenhewer, IV, p. 255-257; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 515; Cross, Victor, în

ODCC, p. 1437; J. Irmscher, Victor d'An-

ttdche, în DECA, II, p. 2539; T. Fuhrer,

Victor von Anîiochien* în LACL, p. 624-625,

cu bibliografie.

Victor de Aquitania

Victor de Aquitania, este autorul unei

paschalii, Curs us paschal îs, în realitate

o list a srbtorilor de Pati din anul 28

i pân în 559; ciclul pascal urmtor
urma s înceap în 560, cu un ciclu de

532 de ani. Scrierea acestei paschalii a

fost motivat de disputa dintre Roma i
Alexandria cu privire la data Patilor.

Ilarie*, la acea vreme arh idiacon la

Roma, i s-a adresat lui Victor consultân-

du-l în legtur cu calculul pascal. In

scrisoarea de rspuns, el îi trimite un

tabel care îi permitea s calculeze data

Patilor. Acest mod de a calcula data

Patilor a fost acceptat de sinodul de la

Orleans din 541, fiind generalizat i
observat în Gal ia pân la introducerea

calculului propus de ctre Dionisie*

Exiguus. Tratatul matematic, Calculus,

atribuit lui Beda* Venerabilul îi aparine

lui Victor. Se pare c Prologus paschae a

fost scris tot de Victor.

Migne, PL 90, 677-680; T. Mommsen,
Chronica Minora I, Berlin 1892, p. 677-735;

B. Krusch, Studien zur chr.-mal. Chrono-

logie, Berlin, 1938, p. 16-52; K. Fitschen,

Victor von Aquitanien, în LACL, p. 625, cu

bibliografie.

Victor de Capua

Victor de Capua, episcop de Capua Ia

mijlocul sec. VI, cunoscut în special

datorit revizuirii Diatessaronului lui

Tatian în latin. In Praefatio in evangeli-

cas harmonias Ammonii el relateaz

împrejurrile care l-au determinat s
purcead la aceast revizuire, pe care o

face în conformitate cu textul Vulgata.

Lucrarea tcut de el s-a pstrat în Codex
Fuldensis, importana ei fiind deosebit

de mare, dac avem în vedere c a fost

folosit în Germania de Nord pentru tra-

ducerea diferitelor Diatessaroane în evul

mediu. De la el mai avem o pascha J ie, De
Pascha, din care s-au pstrat fragmente,

unul transmis de Beda* Venerabilul i
alte câteva transmise sub numele lui

loan* Diaconul. O alt lucrare: Reticulus

seu de arca Noe^ s-a pstrat tot fragmen-

tar, iar Scholia vefenim Patrurn, ne-au

fost transmise sub numele lui Victor.

Scholiile însumeaz o serie de comen-

tarii la Vechiul i Noul Testament, în

realitate extrase în parte din comentariile

Prinilor i doar parial originale. El a

mai scris Capitula de resurrectione
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Domini, lucrare pierdut în întregime. Ii

mai este atribuit i o scrisoare ctre

Constans, episcop de Aquina.

Migne, PL 68, 25 1 i urm.; idem, PL 90, 490

(fragmente din paschalie); Pitra, Spicilegiitm

Solesmeme, I, Paris, 1852, p. 265-277; 287-

289; 296-301; B. Fischer, Bibeiawgaben des

fruhen Mitlelalters. în La Bibbia nell'Alto

Medioevo, Settimane di Studio del Centro

Italiano di studi dell'Alto Medioevo, X,

Spoleto, 1963, p. 545-557; F.Daniell, Victor

o/Capua, în Smith-Wace, IV, p. 1123-1126;

Cross, Victor, St, în ODCC, p. 1437-1438; V.

Loi, Victor de Capove. în DECA, II, p. 2539-

2540; T. Fuhrer, Victor von Capua. în LACL,

p. 625, cu bibliografie.

Victor de Cartenna

Victor de Cartenna, episcop african din

sec. V de Cartenna, în provincia Maure-

tania Caesariensis, cunoscut pentru

opoziia sa fa de arianism. Ghenadie* îi

atribuie mai multe lucrri, dintre care un

tratat, Adversus Arianos, adresat lui

Genseric (428-477), regele vandalilor,

care ne-a parvenit. Se pare c lucrarea sa

De poenifentia s sau despre pentiena pu-

blic, este tratatul pseudo-ambrozian cu

acelai nume i pe care o gsim i sub

numele lui Victor* de Tonnona. Victor

accentueaz în aceast lucrare rolul pe

care cina îl are în iertarea pcatelor i

încrederea în milostivirea lui Dumnezeu

fa de cei ce se ciesc. Mai menionm,

totodat, i un eseu despre mângâiere,

probabil, De Consolatione in adversis,

care a fost atribuit mult vreme lui Vasile*

cel Mare. Fratele lui Victor i-a adunat

omiliile într-o culegere, care îns s-a pier-

dut.

Migne, PL 17, 971-1004 (1059-1094);

Migne, PG 31, 1687-1704; CPL 854; DTC
15, coi. 2876 i urm.; G.T.Stokes, Wc/or (40),

în Smith-Wace. IV, p. 1122; Moricca, III,p.

746 i urm.; F. Scorza Barcelona, Victor de

Cartenna, în DECA, 11, p. 2540; W.

Geerlings, Victor von Cartenna, în LACL, p.

625, cu bibliografie.

Victor de Tunnuna

Victor de Tunnuna, episcop de Tunnuna

în sec. VI i istoric, susintor înfocat al

celor Trei Capitole, motiv pentru care a

avut de suferit dup anul 555 i pân la

moarte, în 567, fiind trimis în exil de

împratul Justinian I în Baleare, apoi în

Egipt i în cele din urm fiind închis,

împreun cu ali cinci episcopi, în m-
nstirile de lâng Constantinopol. In

ultimii ani de via, Victor a scris o cro-

nic de la crearea lumii i pân la anul

566, revizuind i completând cronica lui

Prosper* de Aquitania. Din cronica sa s-a

pstrat doar un segment, care cuprinde

istoria controverselor i a disputelor

cretine între anii 443 i 566. Istoria sa a

fost continuat de Ioan* de Biclaro i a

fost revizuit de ctre Maxim* de Sara-

gossa. Liber de Poenîtenticu pus sub

numele su, a fost scris de Victor* de

Cartenna.

Migne, PL 68, 937-962; CPL 2260; Th.

Mommsen, Chronica minora 2, MGH, Auct.

ani, II, Berlin 1894, p. 163-206; Isidor de

Sevilla, De vin iii, 38; G.T. Stokes, Victor

(48) Tununemis, în Smith-Wace, IV, p. 1 126

Bardenhewer, V, 329-331; Cayrf, Ii, p. 224

G. BaTdy, DTC 15, pt 2, col. 2880-2881

Moricca, III, 2, p. 1364-1366; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 233; E.P. Coibert, Victor of

Tunnuna* în CE, 14, p. 649; F. Scorza

Barcelona, Victor de Tonnona, în DECA, II,

p. 2540-2541; W. Geerlings, Victor von

Tunnuna, în LACL, p. 626.

Victor de Vita

Victor de Vita, episcop în a doua jum-

tate a sec. V i autor al unei cronici care

descrie persecuiile vandale în Africa de
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Nord, în timpul domniei lui Genseric,

intitulat Hisloria persecutionis Afri-

canae provineiae temporum Geiserici et

Hunerici regis vandalorum. Nu cunoa-

tem detalii despre viaa sa. In plus, lista

oficial a episcopilor din Africa, Notitia

provinciarum et civitatum Africae, (este

vorba de lista episcopilor africani

prezeni la sinodul de la Cartagina din

484), nu menioneaz numele lui Victor

de Vita între episcopii din Bizancena.

Istoria lui Victor este deosebit de folosi-

toare întrucât ne ftirnizeaz informaii i
date privind religia vandalilor, detalii

despre Cartagina, despre bisericile din

Cartagina i hramurile acestora. Din ea

aflm despre persistena pgânismului în

Cartagina i despre distrugerea templelor

pgâne de ctre vandali, dup cucerirea

cetii. Pe lâng acestea. Victor vorbete

despre cultul cretin, despre practicile de

înmormântare i relateaz o serie de mi-

nuni care au avut loc în acea perioad.

Istoria este împrit în cinci cri. Prima

carte prezint persecuia lui Genseric de

la cucerirea Africii de ctre vandali în

429 i pân la moartea lui Genseric în

477. Crile a doua, a patra i a cincea

prezint, ca martor ocular, persecuia lui

Hunneric. Cartea a treia este deosebit de

interesant pentru teologia vremii,

întrucât conine o mrturisire de credin

întocmit de Eugen de Cartagina i

prezentat lui Hunneric, cu ocazia adu-

nrii de la Cartagina din 484. De reinut

c Istoria lui Victor a fost supus unei

cercetri amnunite de criticii germani,

care au editat de mai multe ori textul.

Migne, PL 58; CPL 798 i urm.; MGH, Aud.

ani, 3, I, Berlin, 1879; Papencort,

Geschichte der Vandal Herrschaft in Aftika,

Berlin 1 837; Ebert, Lileratur des Mittelalters

im Abendlande, voi. I, Leipzig, 1874, p. 433-

436; Michael Petsching, CSEL, 1, Vicna,

1881; M. Zink, Bischof Victors Geschichte

der GlaubensverfoJgunug im Lande Afrika,

Bamberg, 1883; trad. în italian: S. Con-

stanza, Roma. 1981 ; Chr. Courtois, Victor de

Vita et son Oeuvres, Alger, 1954; idem, Les

Vandales et I'Afrique, Paris, 1955 (retip. la

Aalen, 1964); R. Pitkranta, Studieri zum

Late'mdes Victors, Helsinki, 1978; G. Bardy,

DTC 15, pt. 2, col. 2881; Cayre, II, p. 224;

Bardenhewer, IV, p. 550-552; Altaner-

Stuiber, 1980, p. 488 i urm.; G.T. Stokes,

Victor (44) Vitensis, în Smith-Wace, IV, p.

1 122- 1 123; Cross, Victor, în ODCC, p. 1438;

A.C. Rush, Victor of Vita, în CE, 14, p. 649;

S. Constanza, Victor de Vita, în DECA, 1], p.

2541-2543, cu bibliografie; V. Geerlings,

Victor von Vita, în LACL, p. 626, cu biblio-

grafie.

Victorin

Victorin, poet, probabil din sec. V, cruia

îi sunt atribuite dou poeme: De Pascha

(uneori menionat ca De Cruce sau De

ligno vitae) i De Jesu Christo. Aceste

dou poeme au fost atribuite lui Ter-

ul Han*, Ciprian* sau Lactaniu*. în po-

fida studiului argumentat al Iui Dekkers,

se crede totui c este greit s-i atribuim

lui Victorin aceste poeme, mai ales c
despre el nu se cunoate nimic.

Dekkers în CPL 1458-1459; De Jesu Christo

în PLS 3, 1135-1139; De ligno vitae, în

CSEL 3, 305-308; L. Dattrino, Victorin, în

DECA, II, p. 2543.

Victorin

Victorin, poet. Sub numele unui oarecare

Victorin s-au transmis dou Centurii

legate între ele. Prima, De lege Domini,

prezint diverse evenimente biblice pân
la Ezra; a doua, De nativitctte, vita, pas-

sione et resurrectione Domini, descrie

istoria Mântuitorului de la natere i
pân la înviere. Aceste opere nu prezint

o valoare deosebit în ceea ce privete
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limbajul, forma i coninutul. Cea mai

mare parte a celor 322 de hexametri este

mai mult sau mai puin preluat din

poezia pseudo-tertul lian Carmen adver-

stts Marcionitas (aprox. în prima jum-
tate a sec. V). De asemenea, sunt preluri

din alte lucrri, ca de exemplu, din

poezia De evangelio* care a fost atribuit

unui poet galic. E posibil ca acest Vic-

torin s fi fost gal de origine. întrucât

versurile hexametrice care îi sunt atri-

buite, aparin stilului poetic galic. Cât

privete data scrierii, aceasta este incert,

probabil între sec. V-VIII. Identificarea

cu Victorin, autorul poeziilor împotriva

maniheilor i a marcioniilor, nu poate fi

susinut cu certitudine.

PLS 3, 1135-1139, 1139-1142, 1142-1147;

A. Mai, Victorini... carmen, Auctores

Classici 5, Roma, 1833, p". 382-386; J.

Fontaine, Naissance c/e la poesie dans /'occi-

dent cfiritien'i Paris, 1 98 1, p. 278 i urm.; M.

Meier, Victorinus, Dichter, în LACL, p. 626-

627, cu bibliografie.

Victorin, Marius vezi Marius
Victorinus

Victorin de Pettau

Victorin de Pettau (m. aprox. 304), epis-

cop de Pettau (Poetovio) în Panonia

Superioar. Se crede c a fost grec de

origine, iar înainte de a se încretina a

funcionat ca profesor de retoric. A
suferit moarte de martir în timpul perse-

cuiei lui Diocleian. în istoria tradiiei

cretine din Apus, Victorin este conside-

rat ca unul dintre cei dintâi exegei de

limb latin ai Sf. Scripturi. De la lero-

nim* aflm c el a scris o serie de co-

mentarii la diverse cri din Vechiul i
din Noul Testament: Comentarii la Fa-

cere, le ire, Levit ic, Isaia. Ezech iei.

Habakkuk, Eclesiast, Cântarea Cânt-
rilor, Âpocalipsa Sf. loan. Pe lâng aces-

te comentarii, a scris i un tratat împotri-

va tuturor ereziilor. Dintre toate comen-

tariile menionate de ctre leronim, a

supravieuit doar comentariu/ la Âpoca-

lipsa Sf. loan, în care propune idei hi-

liaste, motiv pentru care este trecut în

Deeretuni Gelasium de libris recipiendis

ei non recipiendis în irul crilor apocri-

fe (Quasten). Tend iele hiliaste sunt ps-
trate i în tratatul De fabrica nnmdi, una

din lucrrile menionate de leronim fr
a-i reine i numele. In lucrrile sale exe-

getice, Victorin s-a inspirat din diveri

autori greci, ca de exemplu Papias*.

Irineu*, Ipolit* i mai ales Origen*.

Tratatul împotriva tuturor ereziilor este

considerat a fi identic cu tratatul lui

Terul lian* împotriva ereziilor

CPL 79 i urm.; Migne, PLS 1, 103-172;

Migne, PL 5, 281-344; J. Haussleiter în

CSEL 49, 1916, 16-154; A. Kroymann,

CSEL 47, 1906, p. 213-226; J. Haussleiter.

Beitrge tur Wilrdigvng der Offenbarung des

Johannes und ihres âltesten lateinischen

Auslegers, Victorinus von Pe/tctu, Greifs-

wald, 1901; W. Macholz, Spuren binitari-

scher Denhveise im Ahendland eii Tertullian,

lena, 1902, p. 16 i urm.; J. Barbel, Christos

Angelos, Bonn, 1941, p. 79-80; J. Danielou,

Theologie du judeo-christianisme, Tournai,

1958, p. 341-346; R.P.C. Hanson, The Rule

ofFaith of Victorinus and ofPatrick, în Latin

Script and Letters A.D. 400-900, Festschrift.,

to L. Bieler, Leiden, 1976, 25-36; Barden-

hewer, II, p. 657-663; Altaner-Stuiber, 1980,

p. 182 i urm.; H. A. Wilson, Victorinus, art.

în Smith-Wace, IV, p. 1128-1129; Cross,

Victorinus, art. în ODCC, p. 1438; G. Bardy.

în DTC, XV, pct. 1, 1950, col. 2081-2085;

Quasten, Patrology, II, p. 4! 1-4 13, cu biblio-

grafie; I.C Coman, II, p. 171-173; C Curi,

Victorin de Peitcnu în DECA, II, p. 2543-

2545, cu bibliografie; K.H. Schwarte,

Victorinus von Pettau. în LACL, p. 627-628,

cu bibliografie.
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Victorius sau Victor Claudius

Marius

Victorius sau Victor Claudius Marius,

(m. 425), numit de ctre Ghenadie* ora-

tor massiliensiSt este autor al unui poem

intitulat Aîethia, în \crsuri hexametrice,

relatând evenimentele de Ia Facere i

pân la distrugerea Sodomei i Gomorei.

Lucrarea este dedicat fiului su Etherius

i a fost probabil scris dup anul 425,

sub împraii Teodosie II i Valentinian

III. Poemul corespunde Comentariului ta

Facere pân Ia moartea lui Avraanh

menionat de Ghenadie. Ceea ce s-a ps-

trat din poem, nu merge decât pân la

distrugerea cetilor Sodoma i Gomora.

Autorul a fost un teolog bun, cunosctor

al învturii cretine. El începe poemul

pornind de la unitatea originar a Treimei

i descrie cele ase zile ale creaiei, cul-

minând cu crearea omului. Omul este

prezentat în culori vii i mree înainte de

cdere. în contrast, cderea i alungarea

lui din rai sunt descrise sumbru. Omul

pierde capacitatea de a contempla natura

i prin aceasta de a-L cunoate pe Dum-

nezeu. Cultura s-a nscut din necesitate.

Descoperirea focului cu binecuvântrile

lui. Vântoarea ca îndeletnicire; prima

crim svârit de Cain împotriva fra-

telui su Abel. Relatarea continu pân

la Avraam, care este prezentat ca înelept

stoic, i sfârete cu teribila pedeaps

pentru pcate prin distrugerea Sodomei

i Gomorei. Victorius este un bun cunos-

ctor al culturii clasice, îns nu este pe

deplin familiarizat cu doctrina cretin,

ceea ce I-a fcut pe Ghenadie s-l acuze

de ignoran teologic. Exist în acest

poem multe elemente de decen, care

dau lucrrii o nuan moral plcut.

Autorul imit i se inspir din diverse

surse necretine: Ovidîu, Vergiliu i, în

special, Lucreiu. dar i cretine: Lac-

laniu*. Ambrozie*, Prudentius* Au-

gust in* etc. Tot el este considerat autor al

poemului De nativitate, vita, passione et

resurrec/ioiie Iesu Christi.

Migne, PL 61, 937-972: CSEL 1, 1888, p.

335-498; CPL 1455; P. F. Hovingh, CCL

128, 1960, p. 1

1

1-198 (cea mai bun ediie);

F. E. Robbins, The He.xametrical Literaiure.

A Siudy of the Greek and Latin Commen-

taries on Genesis, Chicago, 1912; J. M.

Evans, The Paradise Losl and the Genesis

Trudition, Oxford-London, 1968; O. Ferrari,

Un poeta cristiana del V secolo, CI. M.

Vittoho, Pavia, 1912; H. H. Horney, Studiam

zur Alethia des M Victorius (Poema de Gen

1-19), Diss. Bonn, 1972; H. A. Wilson,

Victor (39), art. în SmitlvWace, IV, p. 1121-

1122; Tixeront, Patrofogiet p. 334; Altaner-

Stuiber, 1980, 411-412; Quasten, Patrolog)',

IV, p. 319-321; I. Opelt, Marhts Claudius

Victorius, DECA, II, p. 1561-1562 B. Win-

dau, Marius Claudius Victorius, în LACL, p.

426-427, cu bibliografie.

Victricius de Rouen

Victricius de Rouen (330-407), episcop

de Rouen, prieten apropiat al lui Paul in*

de Nola i al Sf. Martin de Tours. S-a

nscut în jurul anului 330, tatl su fiind

militar de carier. De la Pauli n aflm c
la vârsta de 17 ani Victricius intr în

armat. Curând dup aceea se con-

vertete la cretinism i prsete armata.

Scap, cu mare greutate, de execuie pen-

tru dezertare. Este hirotonit preot,

dedicându-se activitii de evanghelizare

a pgânilor nervi i morini, care se aflau

în Flandra, Brabant i Cambrai, iar în

anul 385 este numit episcop de Rouen.

Urmând exemplul Sf. Martin de Tours, el

consolideaz Biserica din eparhia sa,

construind o serie de biserici, suprave-

ghind disciplina bisericeasc i stimu-

lând viaa ascetic. în 396 merge în

Britania pentru a-i ajuta pe localnici s
restabileasc disciplina i credina orto-
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dox împotriva tendinelor eretice ale

vremii, arian i pelagianâ. In 403 îl

gsim la Roma. pentru a se justifica

înaintea papii Inoceniu. La cererea sa,

papa îi înmâneaz vestita scrisoare Liber

Regular«w, care trateaz despre diverse

aspecte ale practicii i disciplinei eclesi-

astice. Dintre scrierile sale s-a pstrat

doar omilia De laude scmcionmu scris

în jurul anului 396. cu ocazia primirii

unor moate din partea lui Ambrozie*.

Paulin* i Gaudeniu*.

Migne, PL 20, 443-458; Paulin de Nola,

Epistolae, XVIII, în W. Harei. CSEL 39.

1894. p. 128-137; S. A. Bennett. Vietnam;

art. în Smith-Wace. IV, p. 1140: E. Va-

candard, Sainf Victrice, eveque de Roaeiu

Les Sain!s\ Paris, 1903; G. Alfroy, Victrice

de Rotten, Paris, 1962; L. Musset, De sarnt

Victrice Saini Ouen. Le christianisation de

la province de Rouen d'apres ('hagiografie,

RHEF, 62, 1975. p. 141-152; S.A. Bennett,

Victricius, în Smith-Wace, IV. p. 1 140-1141;

Quasten, Patrologie, IV, p. 544-545; Cross,

Victricius, în ODCC, p. 1439; M. Skeb OSB,
l icirictus von Rouen, în LACL, p. 628.

Vigiliu

Vigiliu, diacon cruia Ghenadie* îi atri-

buie o lucrare, Regula orieiifa/Ls, scris

probabil în Galia în juni lanului 420. Este

vorba de o regul monahal care cu-

prinde 47 de capitole, dintre care un nu-

mr de 33 sunt inspirate din Pahomie*.

In coninut, lucrarea lui Vigiliu se

apropie de versiunea extins a traducerii

în latin fcut de Ieronim* a Regulai

monahale a lui Pahomie cel Mare.

Migne, PL 103, 477-484.vezi i Migne, PL
50, 373-380 i Migne PG 34, 983-990; CPL
1840; C. Hoit. Vigilius (3). în Smilh-Wace,

IV, p. 1143. A. Boon, Pachomiana Latina.

Louvain, 1932; C. De Clerq, L'lnjluence de

la regie de saint Pachome en Occident, Mcl.

L. Halphen, Paris, 1951, p. 169-176; S.

Zincone, Vtgfle, în DECA, II, p. 2550-2551.

Vigiliu

Vigiliu, episcop de Roma între 537-555.

S-a nscut Ia Roma, într-o familie sena-

tonal, înainte de anul 500. In 531, pe

când era doar diacon, papa Bonifaciu II îl

numete succesor. Numirea a fost îns
anulat ca fiind necanonic, în 532, iar în

535-536, Vigiliu este trimis apocrisiarh

la Constantinopol. Cu aceast ocazie, se

pare, c i-a fgduit împrtesei Teodora

c o va sprijini la readucerea în scaunul

de Constantinopol a patriarhului mono-

fizit Antim i c va colabora la con-

damnarea sinodului de la Calcedon.

Revenit la Roma. Vigiliu este impus cu

fora ca episcop, de ctre generalul

Belizarie care a cucerit Roma, prin înl-

turarea forat din scaun a lui Silvestru în

537, acesta fiind pro-vizigot. Timp de

câteva luni de zile, pân la moartea lui

Silvestru, el rmâne totui în poziia de

antipap. In 358, în jurul lunii iunie,

survine moartea lui Silvestru, iar Vigiliu

este impus în scaun de generalul Beli-

zarie, din porunca împrtesei Teodora

creia Vigiliu îi fcuse promisiunea c va

ameliora atitudinea episcopatului apu-

sean fa de monofizitism. Odat înscu-

nat, Vigiliu nu ajut la revenirea în scaun

a lui Antim i nici nu condamn Cal-

cedonul. Dimpotriv, în scrisoarea pe

care o trimite împratului Justinian i
Patriarhului Mina al Constantinopoluluu

el afirm în mod explicit doctrina cal-

cedonian. Politica religioas a împra-

tului Justinian ii aduce din nou în prim

plan. In 543-544, împratul promuJg
edictul de condamnare a celor Trei

Capitole, adic a scrierilor lui Teodor* de

Mopsuestia, Teodoret* de Cyr i Ibas* de

Edessa. La început, Vigiliu refuz s
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aprobe condamnarea acestora. In cele din

urm este adus la Constantinpol i. sub

presiune din partea curii imperiale, el le

condamna prin htdicatum în, 548. Acest

lucru a stârnit nemulumirea episcopatu-

lui apusean. Papa este excomunicat de un

sinod inut la Cartagina. Pentru a înltura

consecinele nefaste ale acestei hotrâri

sinodale, el îi retracteaz decizia de

condamnare. Acest lucru a redeschis

conflictul cu Justinian, iar papa se refu-

giaz la Calcedon, In 552 are loc o recon-

ciliere parial dintre cei doi. Papa îns
refuz s participe la sinodul de la

Constantinopol din 553, criticând hot-

rârile acestuia. Cu ajutorul diaconului

su, Pelagiu, viitorul pap Pelagiu I, el

redacteaz un nou document, Consti-

tiiium (14 mai 553), în care respinge con-

damnarea celor Trei Capitole, dei con-

damn aproximativ 60 de propoziii

'greite* ale lui Teodor de Mopsuestia.

Din nou sub presiune imperial, Vigiliu

redacteaz Constiiutum II, acceptând

condamnarea celor Trei Capitole. I se

permite s revin la Roma în 555, îns

decedeaz înainte de a ajunge în Italia.

Migne. PL 69, 15-114, 143-178; PLS IV,

1249-1252; CPL 1694-1697; ACO IV, II, 15-

18, 138-168; E. Schwartz, I. Vigiliusbriefe.

li Zur Kirchenpolitik Jitstinians (Sd. Bayr.),

Heft 2. 1940, p. 1-32; Fliche-Martin. IV,

1937, p.457-479; J. Straub, Die Verurteihmg

der Drei Kapilel durch Vigilius, în Klero-

nomia, 2, 1970, p. 347-375; E. Amman,
DTC, 15, pt. 2, 1950, coi. 1868-1924, 2994-

3005, cu bibliografie; L. Duchesne, L'Eglise

au VF siecle. Paris, 1925, p. 151-218; J.M.

Diepin. Dome dialogues de christologîe

ancietme. Roma, 1960; J. Barmby, Vigilius

(5), în Smith-Wace, IV, p. 1144-1151; F.X.

Murphy, Vigilius, Pope, în CE, 14, p. 664-

667; Cross ,^Vigi/iust în GDCC, p. 1440-144 1
;

B. Studer, Vigite, în DECA, II, p. 2551; P.

Bruns, Vigilius von Rom, în LACL, p. 628, cu

bibliografie.

Vigiliu de Thapsus

Vigiliu {sec. V), episcop de Thapsus (azi

Ras Dimas lâng Mahdia, Tunisia) în

vechea provincie Byzancena. i unul din-

tre episcopii participani la întrunirea de

Ia Cartagina din 484, convocat de regele

vandal Hunneric. Datorit persecuiei

care a fost declanat de acesta, Vigiliu a

fost obligat s se refugieze, împreun cu

ali clerici, la Constantinopol. în timpul

ederii sale în capitala bizantin, Vigiliu

scrie un tratat Contra Eutychem, Dia~

logwt contra arrianos i se pare Contra

Feltcem, Ultimul tratat abordeaz pro-

blema trinitar, tem mult discutat în

acea vreme în Africa vandal. Subiectul

este reluat i expus mai pe larg într-un alt

tratat, redactat în trei cri: Dialogus cn-
ir arrianos. sabellianos et photinianos.

în acest dialog, Vigiliu menioneaz i alte

lucrri ale sale, mai exact, dou tratate

antiariene îndreptate împotriva lui Mari-

badus i Palladiu* de Ratiara. Tratatul De
Trinitate, care i-a fost atribuit, nu îi

aparine. S-a vehiculat ideea c el ar fi i
autorul Crezului Atanasian, îns acest

lucru nu a fost dovedit cu certitudine.

Migne, PL 62, 93-544; Contra Felicem în

M igne, PL 42, 1157-11 72; B. Schwank, CCL
90, 196! (Ps.-Vigiliu. Contra Varimadum);

G, Ficker, Studien zu Vigilius von Thapsus,

1897; Bardenhewer, IV, p. 553-557; G.T.

Stokes, Vigilius (4) Thapsensis* în Smith-

Wace, IV, p. 1 143-1 144; G. Bardy, DTC 15,

pt. 2, 1950, col. 3005-3008; Cross, Vigilius,

în ODCC, p. 1441; Bardenhewer, IV, p. 553-

557; Altaner-Sluiben 1980, p. 489; M.

Simonetti, Lefteratura antimonofisita

d'Occidente, în Augustinianum 18, 1978, p.

505-522; G. ROwekamp, Vigi/ius von

Thapsus. în LACL, p. 628-629.

Vincentiu

Vincentiu (aprox. sec V), exeget latin i
preot în Gal ia, despre care avem o scurt
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informaie Ia Ghenadie* care l-a cunos-

cut personal. Acesta îi atribuie un co-

mentariu Ia psalmi, In Davidis psalmos\

care s-a pierdut. încercarea de identifi-

care a acestui comentariu cu o lucrare

asemntoare din Pseudo-Rufin s-a

dovedit nesatisfctoare.

A. Wilmart. Le commentaire sur ies

psaumes, imprime sous le nom de Rufin, RB,

31, 1914, p. 258-276; F. StegmMler, Reper-

toriorum biblicum medii aevi, III, Madrid.

1951, n. 539; 7335; 8308; Quasten, Patro-

logy, IV, 545-546.

Vincentiu de Lerîn
*

Vincentiu de Lerin (m. înainte de 450),

preot i clugr la mnstirea Lerin sau

Lerini, unul dintre cei mai cunoscui scri-

itori ai acestui aezmânt monahal. S-a

nscut în Galia i a urmat o scurt carier

militar. Prsete armata i devine

monah la Lerin. Ghenadie* subliniaz în

special priceperea sa ca exeget al scrip-

turilor i istoric al doctrinei cretine,

împreun cu Salvianus* a fost unul din

mentorii lui Salonius* i Veranus, fiii lui

Eucheriu*, In timpul ederii sale la

Lerin, a scris vestita sa lucrare Adversus

profanas ormtium novitafes Haerefi-

corum Commonitorfum sau Tractatw

pro catholicaefidei antiquitate et univer-

sitate adversus profanas omnium haere-

ticorum novitates, cunoscut sub denu-

mirea generic Commonitorium. El re-

dacteaz acest tratat, sub pseudonimul

Peregrinus, la scurt vreme dup sinodul

ecumenic de la Efes (43 1 ). mai exact, în

anul 434. li mai sunt atribuite lucrrile:

Obiectiones Vicentkmae, îm potriva

creia a scris Prosper* de Aquitania, i
Excerpta sanctae memoriae Vincentii

Lirinensis insulae presbyteri ex universo

beatae recordationis Augustini episcopi

in unum co/lecto, a cror autenticitate a

fost pus sub semnul întrebrii. Data

morii sale este fixat cu aproximaie

înainte de anul 450.

Celebritatea sa se leag îns de Comnto-

niiorhtm. Departe de a fi o simpl cule-

gere de texte sau o prezentare istoric a

doctrinei cretine, acest tratat se dez-

vluie ca *un discurs asupra metodolo-

giei
1

(Quasten), de care trebuie s se in
cont pentru a se putea face deosebire

între doctrina Bisericii de pretutindeni i
erezii. Pentru el exist dou criterii fun-

damentale pentru descifrarea adevratei

credine; Scriptura, care reprezint Legea

divin, i tradiia Bisericii de pretutin-

deni, întrucât Scriptura este adeseori

supus unor interpretri eretice, ea tre-

buie citit i interpretat în lumina

tradiiei, pstrându-se doar ceea ce s-a

crezut pretutindeni, întotdeauna i de

ctre toi {quod ubique, quod semper,

quod ab omnibus creditam est). Cu alte

cuvinte, trebuie s avem în vedere: Uni-

versiiaiem Antiquilaiem i Consensio-

nern, adic, universalitatea, vechimea i
unanimitatea, ca test al ortodoxiei cre-

dinei. Prin consensionem sau unanimi-

tate el înelegea acceptarea unanim de

ctre toi sau aproape toi episcopii i
teologii Bisericii, Ponderea principal

între aceste criterii o deine vechimea la

care trebuie s se apeleze atunci când \n\

exist unanimitate, In aceast privin el

este foarte ferm, susinând c în cazul în

care o mare parte din Biseric nu accep-

t unanimitatea, dar nici vechimea,

aceasta s fie înlturat din sânul Bi-

sericii 'aidoma unui mdular nesntos'.

Mu trebuie îns îneles c prin postularea

acestor criterii, Vincentiu susine ideea

unui imobilism doctrinar. Dimpotriv, el

accept progresul în înelegerea i for-

mularea credinei, reiterând ideea c o
nou prezentare sau formulare nu trebuie

s implice o inovaie doctrinar: cum
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diCOS nove, nori dicas novum. In elabo-

rarea acestui tratat, Vinceniu este tribu-

tar unor prini i scriitori bisericeti de

pân la el: Irineu*, Tertullian*. Au-

gustin*. Cassian*, Origen*. Este posibil

ca documentele sinodului ecumenic de la

Efes s fi constituit una din raiunile

majore care l-au determinat s scrie

Commonitorium. Exist i aprecieri care

necesit câteva remanieri, fr îns a

aduce atingere esenial contribuiei

majore pe care el o aduce la gândirea

cretin. 1.(5. Coman spunea despre

Commonitorium c 'puine cri din sec.

IV i V au claritatea, logica i informaia'

acestuia. Influena universal de care s-a

bucurat Vinceniu a fost umbrit, înce-

pând cu sec. XIX, când diveri teologi

protestani i catolici pun sub semnul

întrebrii valoarea principiilor sale nor-

mative. Cu toate acestea, nu este vorba

doar de un merii nesemnificativ i de o

apreciere relativ pe care trebuie s i le

acordm lui Vinceniu, datorit perspi-

cacitii sale deosebite.

Migne, PL 50, 630-686; R. S. Moxon, The

Commonitorium of Vincentius of Lerins,

Cambridge. 1015; J. Madoz, Excerpta

Vincentii Lerinensis, Estudios Orienta Ies,

Madrid, 1940; Idem, El concepute de la

Tradftion en San Vincente de Lerins,

Analecta Gregorian, 5, Roma. 1933; J. G.

Cazenove, Vincentius (9), art. în Smilh-

Wace, IV, p. 1 153-1 150; Tixeront, Patro-

bgie
y

p. 365-366; Idem. H'tsh dogm., III, p.

324-334; Bardenhewer, IV, p. 579-582;

Cayre, II, 163-166; G. Bardy, în DTC. XV,

pt. 2, 1950, col. 3045-3055; I. G. Coman.

Pcrtrotogie. 1956, p. 249-50; Altaner-Stuiber,

1980, p. 454, cu bibliografie; Quasten,

Patrohgy. IV, p, 546-5

5

1, cu bibliografie;

Cross, Vincent of Lerins, fi, în ODCC, p.

1442; A. Hamman, Vincent de Lerins, în

DECA, II, p. 2554, cu bibliografie; H.-L.

Barth, Vinzem von Lerins, în LACL, p. 629,

cu bibliografie.

Vincenian, Canonul

întreita mrturie sau dovad a autenti-

citii credinei, formulat de Vinceniu

de Lerini în lucrarea sa Commonitorium,

II, 3, adic: Quod ubique, qnod semper,

quod ah onmibus creditum est - Ceea ce

s-a crezut pretutindeni, întotdeauna i de

ctre toi. Prin acest test. Biserica cre-

tin a dorit s separe ceea ce era autentic

ortodox, de ceea ce era fals.

R.S. Moxon. The Commonitorium of Vin-

centius of Lerins, Cambridge Patristic Texts,

1915; J. Madoz, El concepto de la tradiciân

ewS. Vfcente de Lerins, Analecta Gregorian,

V, Roma, 1933; G. Moran, Scripture and

Tradition, New York, 1963; H.G.J. Beck,

Vincent of Lerins, St., în CE 14, p. 681-682;

H.-L. Barth, Vinzem von Lerins, în LACL, p.

629. cu bibliografie.

Virgiliu (Fergal sau Feirgil)

de Salzburg

Virgiliu (Fergal sau Feirgil) de Salzburg

(700-784), episcop de Salzburg. Irlandez

de origine, Virgiliu sau Fergal, în gaelic,

a fost unul dintre cei mai erudii mate-

maticieni i geografi ai vremii. A îmbr-

cat haina monahal la mnstirea Agha-

boe de lâng Dublin, unde ajunge mai

apoi abate. în 743, merge la curtea lui

Pepin III din Quierzy, în compania lui

Dobdagrecus (Dub-dâ-chrich) i a lui Si-

doniu. în 745, dup ce Pepin îl învinge

pe Odilo, ducele Bavariei, îl impune pe

Virgiliu în scaunul episcopal din Salz-

burg. Hirotonia i înscunarea au fost

amânate pentru o scurt vreme, deoarece

Bonifaciu* nu a fost de acord cu numirea

i apoi cu anumite opinii tiinifice ale Iui

Virgiliu, acuzându-l înaintea papii Za-

liaria de preri eretice. Acesta susinea c
pmântul era sferic i c avea antipozi. In

cele din urm, Virgiliu a fost hirotonit i
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înscunat, se pare, în 755 sau 767. Cel

mai de seam lucru pe care l-a svârit în

calitatea sa de episcop, a fost convertirea

la cretinism a slavilor din Alpi. De aici

i numele de 'Apostol al Carinthiaei'. în

774, el sfinete prima catedral din

Salzburg.

Virgiliu este considerat autorul unei cos-

mografii imaginare, pe care a scris-o sub

pseudonimul Aetliicus Ister, liucrare care

a avut o mare influen asupra literaturii

de acest gen de mai târziu. Regretatul

ierarh român, Nestor Vornicescu, mitro-

polit al Olteniei, susine însc Aethicus,

autorul Cosmografiei i al unui alfabet,

este în realitate un gânditor strromân
din Histria dobrogean. Lui Virgiliu îi

mai este atribuit i lucrarea : Gesta

Sandi Hrodberti Confessoris.

F.M. Meyer (ed.), Gesta Sancti Hrodberti

Confessoris, în Archiv filr Oesterreichische

Geschichte, LXIII, 1882, p. 606-608; M. Kos
(ed.). Conversio Bagoariorum et Caran-
tanorum, Laibach, 1936; L Gougaud, OSB,
Les Saints irlandais hors d'Irlande

y

Bibliotheque de la Revue d'Histoire Ecctesi-

astique, I, 1932, cap, XL, p. 170-172; H.

Krabbo, Bîschof Virgil von Salzburg und
seine kosmologischen Idem, în Mitteilungen

des Instituts flir Oesterreichische Geschichts-

Forschung, XXIV, 1913, p. 1-28; F.S. Breton,

SJ, 5/. Boniface and St. Virgil. A Study of the

Original Sources of Two Supposed Conflicts,

Benedictine Historical Monographs, II,

Washington, 1927; H. L5we, Ein literarisch-

er Widersacher des Bonifatius. Virgil von
Salzburg imddie Kosmographie des Aethicus

/ster, în Akademie der Wissenschaften und
der Literatur in Mainz. Abhandlungen der

Geistes- und Sozialwisscnschaftlichen

Klasse, 1951, p. 189-988; Nestor Vornicescu,

Un filosoj strromân de la Histria dobro-

gean: Aeihicus Histricus, autorul unei

Cosmografii i al unui alfabet, în Mitropolia

Olteniei, an. XXXVII, 1985, nr. 11-12, i în

extras, Craiova, 1986, 51 p., + 14 p. anexe +8
pi.; J. Gammack, Virgilitts (2), în Smith-

Wace. IV, p. 1160-1161; B. Amman, DTC,
XIV, pt. 2, 1950, col. 3093-3097, cu biblio-

grafie; Cross, Virgilius of Salzburg, în

ODCC, p. 1445; H. Wolfram, Virgilius

(Fergal or Feirgil) of Salzburg, St, în CE,.

14, p. 691-692, cu bibliografie.

Virgil Maro

Virgil Maro, gramatician latin din sec.

VII. Este originar din Galia, Virgil

rmâne un personaj bizar i enigmatic.

Nu se tie cu certitudine locul unde a

activat. Dup unele sugestii din lucrrile

sale, este posibil ca centrul activitii sale

s fi fost la Toulouse. Probabil c sub

impactul culturii clasice latine i din

respect fa de marii ei reprezentani,

Virgil i-a luat numele celui mai mare

poet latin, Virgil, iar profesorilor, tuto-

rilor i prietenilor si Ie-a atribuit tot

nume clasice: Cicero, Aeneas, Catullus.

Dintre lucrrile sale, care au supravieuit,

menionm 1 2 Epitomae sau scurte

tratate pe teme de gramatic, i opt

Epistulae, adresate lui Julius Germanus.

Ambele lucrri sunt pline de explicaii

gramaticale fanteziste, etimologii false i
conin un numr deosebit de mare de

cuvinte noi sau neologisme. Beda* a fost

unul dintre cei dintâi scriitori cretini

care a luat contact cu opera lui Virgiliu.

CPL 1559; J. Huemer (ed.), Virgilii Maronis

grammatici opera, Leipzig, 1886; Virgiiio

Kiarone grammatica, Epitomi et Epistolae,

ed. critic de G. Polara, trad. de Caruso i G.

Polara, Napoli, 1979; P. Lehmann, Die

Parodie im Mittelalter, Mtinchen, 1922, p.

21-22; D. Tardi, Les epitomae de Virgile de

Toulouse. Essai de traduction critiqne avec

une bibliographit*, ane introduction et des

notes. Paris, 1928; M.R.P. Mc Guire,

Virgilius Maro, the Gramtnarian, în CE 1 4,

p. 691; S. Zincone, Virgil Maro, în DECA, II,

p. 2554-2555.
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M

VITALII)

Vîtae Patrum

Vitae Patrum, culegeri din vieile i

faptele monahilor rsriteni întocmite în

Apus începând de la Sf. Benedict*.

Acestea au fost traduse din greac i au

drept corespondent la greci, Geromikon,

la sirieni, Paradisul, la români. Pate-

ricul . în 1615, H. Rosweyde a publicat

zece cri într-un apendice. Cercetrile

recente pun sub semnul întrebrii o serie

de lucrri prezente în aceste colecii

apusene. Astfel, crile III i VII din

Roseweyde sunt tar valoare, iar ele tre-

buie confruntate cu traducerea fcut de

Paschasius* de Dumio. Alte cri din

aceeai colecie, cum ar fi crile V i VI,

conin o traducere autentic, dup co-

lecii greceti, fcut de diaconii romani

Pelagiu i loan.

Migne, PL 73-74, G. Phîlippart. Vitae

Patrum, AB 92, 1974, p. 353-365; F.G.

Freire, A verso latina por Pascâsio de

Dume dos Apophtegmata Patrum, HI,

Coimbra, 1971; CM. Battle, Die <Adhor-

tationes sanctorum Patrum>, Munster, 1972;

E. Schulz-FlUgel, Zur Entstehung der

Corpora Vitae Patrum, StPatr. 20, 1989, p.

289-300; A. Solignac, Vitae Patrum, în DSp.

16, 1029-1035, cu bibliografie; J. Gribomont,

Vitae Patrum, în DECA, II, p. 2556-2557; J.

Pauli, OSB, Vitae Patrum, în LACL, p. 632-

633. Vezi APOPHTHEGRAMA PATRUM.

Vitaliu

Vitaliu, unul dintre cei mai distini i

influeni ucenici ai lui Apolinarie*. A
fost apreciat în mod deosebit la Antiohia

pentru caracterul su. Crescut i educat

în credina ortodox, este hirotonit preot

de ctre Meletie. Din pricina unui senti-

ment de gelozie care s-a iscat datorit

preferinei pe care Meletie o arta fa de

Flavian, prieten i apropiat al lui Vitaliu,

acesta din urm rupe legturile cu epis-

copul su. întrucât nu a mai avut un bun

îndrumtor, Vitaliu se apropie de Apoli-

narie, devenind prietenul intim al acestu-

ia i, în consecin, îi îmbrieaz i ve-

derile teologice. Acuzat de abandonarea

dreptei credine, Vitaliu se deplaseaz la

Roma unde, în urma unei Declaraii de

credin, meteugit întocmite, izbutete

s-l conving pe papa Damasus* de orto-

doxia credinei sale. Cu toate acestea,

papa nu-l primete în comuniune i îl

trimite cu o scrisoare Ia Paulin, episcop

recunoscut de Roma ca ortodox i cano-

nic. In acelai timp, Damasus îi trimite

lui Paulin o a doua scrisoare, cuprinzând

o mrturisire de credin în care el

anatematiza, fr a da nume, doctrina lui

Apolinarie, solicitându-i acestuia ca, la

rândul lui, s-i cear Iui Vitalie s isc-

leasc acest document. Vitalie refuz. La

scurt vreme dup revenirea de la Roma,

Vitaliu îl viziteaz pe Grigorie* de Na-

zianz, convingându-l de ortodoxia cre-

dinei sale. Epifanie*, care viziteaz An-

tiohia la îndemnul lui Vasile* cel Mare

cu scopul de a vindeca rnile cauzate de

schism, se întâlnete cu Vitalie Epis-

copul, despre care i acesta are doar cu-

vinte de înalt apreciere i îl îndeamn la

unitate, considerând c neînelegerile

sunt de factur personal i nu doctri-

nar. Doctrina propus de Vitaliu o cu-

noatem dintr-un fragment citat de Chi-

rii* al Alexandriei. La prima vedere,

doctrina propus de Vitaliu prea orto-

dox. El accepta c Hristos este Dum-

nezeu desvârit (teA-ekx; Geoq) i om

desvârit (TeXeioq av6pcorco<;). Textul

anatematiza pe cei care ziceau c
'Hristos a avut un trup ceresc, consub-

stanial cu Dumnezeu dup trup
1

,
pe cei

care susineau c 'trupul Domnului a fost

consubstanial cu al oamenilor' i, în cele

din urm, pe cei pentru care umanitatea

lui Hristos era privat de suflet raional.
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sau c dumnezeirea lui Hristos a suferii

i nu trupul Su, i pe cei eare îl împart
1

pe Mântuitorul i nu mrturisesc c
Logosul i omul sunt unul i acelai

lucru.

Sozomen, Ist. bis, VI, 25; Ep. per filittm

menm Vitatem, în Migne, PL 13, 556-557;

Chirii al Alexandriei, De racla fuie ad

Regwas. Migne. PG. 76, 1216 - l'ragm. 172;

Lietzmann. Apol/inaris von Laodiceu urni

seine Schule, Tilbingen, 1904, p. 9, 15, 152 i

urm.; în francez: p. 273; E. Scliwartz, ACO
L I, 5, p. 67 i urm.; F. Diekamp, Dos

Glaubenbekenntnis des apollinarischen

Bischofs Vitalis von Antiochien, Tiibinger

Theol. Quartalschrift 86. 1904, p. 497-511;

E. Venables, Vitcdius, în Smith-Wace, IV, p.

1 164-1 165; E. Cavalcanti, VtiaL în DECA, II,

p. 2557; G. Feifge, Vitalis, Apollinarist, în

LACL. p. 633.

Vitellius

Vitellius, scriitor donatist din Africa,

care a activat în timpul împratului

Constans, probabil în jurul anului 344.

Ghenadie* îi atribuie dou lucrri, care

îns nu s-au pstrat: De eo qitododio sim

mundo servi Der i Adversus gentes,

adversus cathoficos. Prima lucrare a fost

scris împotriva gruprii catolice, con-

siderat a fi persecutoarea donatitilor,

iar a doua, îi acuza pe catolici de a fi fost

truditores*.

Ghenadie, Ser. Ecel, 4; Cave, 1, 209; C. Hoit,

Vitellius, în Smith-Wace, IV, p. 1165.

Viventiolus de Lyon

Viventiolus de Lyon (sec. V), episcop de

Lyon, cunoscut datorit corespondenei

sale cu Avitus* de Vienne. Prima parte a

vieii o petrece la mnstirea din Condot,

azi Saint-Claude, sub îndrumarea lui

Eugendus. A fost ales episcop la reco-

mandarea lui Avitus, arhiepiscop de

Vienne, în 514. în 516 este prezent la

sfinirea mnstirii din Agaunum, în ca-

litate de episcop de Lyon. Se pstreaz

un fragment din cuvântarea pe care a

inut-o cu acea ocazie. A participat la

sinodul de la Lyon din 516 i a jucat un

rol important la sinodul din 517 de la

Epaon. Se pstreaz scrisoarea de convo-

care a episcopilor la acest sinod, pe care

a redactat-o personal: Tractoria epistola.

Despre celelalte scrieri, care îi sunt

atribuite, nu se tie nimic.

Migne. PL 67, 993; MGH, Auct ant., 6, 2,

165 (Ep. ad ep. prov.); PL 59 272 (Ep. ad

Avitum); A. Coville, Recherches sur l'his-

toire de Lyon, Pris, 1928, p. 308-316; Vies

des Peres du Jura, în SCh., 142, p. 54-55, cu

bibliografie; M.R.R Mc Guire, Viventiolus,

Sl, în CE 14, p. 731; A. Hamman, Vi-

ventiolus de Lyon, în DECA, II, p. 2558; G.

Rowekamp, Viventiolus, în LACL, p. 633.

Volusianus de Toulouse

Volusianus de Toulouse, episcop de

Tours. A aparinut unei familii senatori-

ale i a fost înrudit cu Perpetuus i

Eustochius, predecesorii si în scaun. A
ocupat scaunul episcopal de Toulouse

între anii 488-496. A fost cstorit, dup

cum putem deduce din scrisoarea lui

ctre Ruricius, episcop de Limoges, în

care se plânge de temperamentul intem-

pestiv al soiei sale. Grigorie* de Tours

menioneaz c, fiind suspectat de sim-

patie fa de franci, a fost alungat din

scaun i exilat de ctre vizigoi la

Toulouse, unde, se pare, a fost decapitat

în 498.

P. de la Coudre, Lavre de St. Volusien, ed. 2-a,

Foix, 1893; Gregory of Tours, The History of

the Franks, ed. i trad. în englez de A.M.

Dalton, 2 voi., Oxford, 1 927. voi. 2, p. 65, 473;

L.M. Coffey, Volusianus,la
în CE 14, p. 750.
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Vulgata

Vulgata, denumire dat în Apus versiunii

în limba latin a textului Sf Scripturi -

Editio vulgata. Aceast traducere a fost

fcut de Ieronim* la solicitarea papii

Damasus*, în 383, care a dorit s aib la

îndemân o ediie unitar a textului Sf.

Scripturi, deoarece vechile traduceri în

latin, care erau în circulaie în a doua

jumtate a sec. [V, conineau deosebiri

mari de la un manuscris la altul. Ieronim

a folosit ca text de baz Codex Sinai/icus.

Nu se tie cu certitudine dac el a

revizuit toate crile Noului Testament.

El i-a început munca de revizuire cu

cartea Psalmilor. în 392 sfârete revi-

zuirea Psaltirii gallicane, fcând uz de

textul Septuagintei editat de ctre Ori-

gen* în Hexapla*. Pentru celelalte cri
ale Vechiului Testament, el se apleac

asupra textului ebraic, realizând o nou
traducere. A lucrat cu intermitene la

aceast traducere timp de 15 ani. Reface

i traducerea Psalmilor, dup originalul

ebraic. Cu toate acestea, Psaltirea ebraic

nu a dobândit autoritate, cea gallican

fiind preferat pentru cult. Pentru înce-

put, traducerea lui Ieronim a întâmpinat

opoziie. Aa se face c, pentru o vreme,

au fost folosite vechile traduceri alturi

de cea a lui Ieronim. Când crile biblice

au fost adunate într-un singur volum,

acesta a cuprins traducerile i revizuirile

lui Ieronim dup textul ebraic, cu ex-

cepia Psalmilor care au fost preluai

dup ediia gallican. Cel mai vechi ma-

nuscris care conine întreg textul Vul-

gate! este Codex Amianus, Standardiza-

rea textului latin începe îns cu Cassio-

dor* i se continu cu Alcuin* i Teo-

dulf* de Orleans. în sec. XIII se încearc

un nou text latin. Exemplar Parisiense*

de ctre Universitatea din Paris, îns cu

erori. Prima ediie tiprit a textului latin

a fost ediia Mazarin sau Guttenberg,

1456. iar primul text critic, îi aparine lui

Robert Stephanus din 1528. Conciliul de

la Trent declar textul Vulgata, în 1546,

ca singurul text autentic al Sf. Scripturi,

ediia produs sub papa Sixt în 1590

fi ind cons iderat defi n itiv. întrucât

ediia coninea o serie de greeli, a fost

retras, spre a fi corectat. In 1592, papa

Clement VIII editeaz o versiune cu-

prinzând 3000 de amendamente i corec-

turi. Deoarece Sixt a declarat ediia din

1590 ca fiind autoritativ, ediia lui

Clement a purtat ca titlu: Biblia Sacra

Vulgatae Editionis Sixxti Quin/i Pont.

Max. jussu recognita atque edita i este

cunoscut ca 'Ediia clementin\ Critica

ulterioar a dezvluit diferene între

aceast ediie i textul ieronimian. în

1734, D. Vallarasi public o nou ediie.

Din pricina prohibiiei papale, care

interzicea noi corecturi în text, Vallarasi

include în ediia sa traducerea lui

Ieronim ca 'Divina Bibliotlieca'. O ediie

critic a Noului Testament este fcut
mai târziu de John Wordsworth i H.J.

White. publicat în anii 1889-1954. Papa

Pius X numete o comisie care s pro-

duc o nou ediie. Ediia pregtit de

R.Weber, OSB, împreun cu ali câiva

colaboratori, a fost publicat de Wiir-

temberg Bibelanstalt, în dou volume, la

Stuttgartîn 1969.

Biblia sacra tuxtu vulgatam versionem, ed.

R. Weber .a., Stuttgart3 , 1983; S. Berger,

Mistuire ele la Vulgata pendant Ies premiers

siecles du moyen age, 1893; J. Chapman,

OSB* Notes ori the Early History of the

Vulgate Oaspete* 1 908; F. Stummer,

Emfuhrung in ciie lateinische Bibei, 1928; O.

Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament,

Tttbingen, 1956, p. 872 i unu.; B. Fischer,

Der Vulgata Text des Nene Tesiuments, ZNW
46, 1955, p. 178-196; Cross, Vulgata, în

ODCC, p. 1451-1452; L.F. Hartman, Vul-

gate, în CE 14, p. 759; A. Sand, Vulgata, în

LACL, p, 633.
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Walafrid Strabon

Walafrid Strabon (808-849), abate, per-

sonalitate de seam a Renaterii caro-

lingiene. S-a nscut într-o familie simpl

de vabi. A fost educat la mnstirea

Reichenau. sub îndrumarea lui Tatto,

Wettin i Grimaldus, iar mai apoi la

Fulda unde l-a avut ca tutore pe Raba-

nus* Maurus. Aici va lega o puternic

prietenie cu Gottschalk*, prietenie care

va dinui o viat întreag. între anii 829-

838, Walafrid a fost tutorele lui Carol

Pleuvul, fiul împratului Ludovic cel

Pios. Drept rsplat pentru munca de-

pus. Ludovic îl ridic la rangul de abate

al mnstirii Reichenau în 838. Este

alungat din Reichenau în 840 de Ludovic

Germanul pentru c l-a susinut pe

împratul Lothair I. Dup moartea lui

Ludovic cel Pios, a fost repus în funcia

de abate. Se stinge din via în anul 849,

în timpul unei misiuni încredinate de

Ludovic Germanul pe lâng Carol

Pleuvul.

Walafrid a fost un scriitor cu largi per-

spective, lsând în urma sa o bogat

motenire literar în versuri i proz,

abordând teme profane i religioase. La

vârsta de 18 ani el scrie un poem. Vis io

Weiimis, în care descrie viziuni ale iadu-

lui, purgatoriului i raiului, anticipându-l

întrucâtva pe Dante. Cel mai vestit poem

al su a fost De cultura horiorum sau

Horhdus, în care descrie 23 de ierburi

sau tlori, redând proprietile lor vin-

dectoare i simbolistica religioas i

mitologic. La aceste poeme se adaug

dou lucrri haghiografice, scrise tot în

versuri, despre Sf. BlaitmaYc i Sf.

Mamas, i diverse poezii dedicate unor

personaliti de la curte: împrteasa

Judith, Ludovic cel Pios (De imagine

Tetrici) etc. Cea mai important lucrare

teologic este Liber de exordiis et incre-

tnentis quarimdam in observatiomhus

ecclesiasfici.s rerunu document deosebit

de important pentru cunoaterea vieii i

practicilor liturgice ale vremii. Nu se tie

cu certitudine dac Glossa ordinaria, o

culegere de extrase i fragmente exege-

tice din literatura patristic, îi aparine

sau nu. în cele din urm, mai menionm
revizuirile biografiilor unor personaliti

de seam, ca de exemplu: biografia lui

Carol cel Mare, scris de Einhard*,

biografia lui Ludovic cel Pios, redactat

de Thegan etc.

Mi gri©, PL 113-114; Poemele în MGH,
Paetae, II, 1884, p. 259-473; A. Jundt,

Walafrid Strabon. L'homme et le theologien.

Paris, tez, Cahors, 1900; L. Eigl, Walahfnd

Straba Ein Monah- und Dichterleben, Viena,

1908; K. Beyrle, Die Kultur der Abtei

Reichenau, li. 1925, p. 756-772; W. Kosch,

Deutsches Literatur-Lexikon, ed. de B.

Berger, în 1 voi.. Berna, 1963, p. 468, cu bi-

bliografie; Cross, Walafrid Strabo* în ODCC,

p. 1454, cu bibliografie; M.F. Mc Carthy.

Walafrid Strabo, în CE 14, p. 768-769.

Warnaharius

Warnaharius (sec. VII), preot în Langres.

Ne este cunoscut din dou documente

redactate de el la solicitarea lui Carau-

nius, episcop de Paris, în legtur cu

sfinii martiri din Langres. Primul docu-

ment prezint în stil epico-haghiografic

vieile sfinilor martiri: Speusippus,
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Eleusippus i Melcusippus, care au su-

ferit moarte martiric în timpul împra-
tului Marc Aureliu. Cel de al doilea,

descrie cu oarecare acuratee istoric,

viaa i moartea lui Desiderius, episcop

de Langres, ucis de ctre vandali.

Migne, PL 80, 185-200; CPL 1308-1310;

MGH, £/>., 3, p. 457; M. Simonetti,

Wamaharius. în DECA, II, p. 2561.

Widukind de Corvey

Widukind de Corvey (925-976), cronicar

saxon. A îmbrcat haina monahal la

mnstirea benedictiu din Corvey în

940 i se dedic scrisului. Primele sale

lucrri au un caracter haghiografic, întru-

cât prezint vieile SI". Pavel Eremitul i a

Sf. Thecla. Din nefericire, aceste dou
lucrri s-au pierdut. S-a pstrat cea mai
important lucrare a sa. Este vorba de

Faptele saxonilor sau Rerum gestarum

Saxonicarum lihri tres
t
conceput în trei

cri. Cronica a fost dedicat prinesei

Mathilda, fiica împratului Otto cel

Mare. care a devenit mai apoi prima egu-

men a abaiei din Quedlinburg. Aceast
lucrare a lui Widukind este deosebit de

important pentru cunoaterea istoriei

Germaniei în sec. X. Informaiile sale au

fost adunate de la martori direci, proba-

bil persoane de la curte, care au vizitat

mnstirea Corvey.

Widukind de Corvey, Rerum gestarum

Saxonicarum libri rre\\ MGSrerGerm, V. 56,

traducere în german: P. Hirsch, Leipzig,

1931; H. Beumann. Widukind von Korver\

Weimar. 1950; J.A, Brundage, Widukind of
Corvey, în CE 14, p. 904.

Willibald de Mainz

Willibald de Mainy, preot anglo-saxon

din sec. VIII, biograful Sf. Boni facili.

Ajunge în Germania dup moartea lui

Bonifaciu. Devine canonic al bisericii Sf.

Victor din Mainz. înainte de 768, el re-

dacteaz cea mai veche i mai valoroas

biografie a Sfântului Bonifaciu. El face

acest lucru la îndemnul episcopilor LuII

de Mainz i Megingaud de Wurzburg.

Izvoarele pe care i-a întemeiat lucrarea

sunt coleciile de scrisori ale Iui Boni-

faciu i diverse relatri orale ale celor doi

epîscopi, crora le este dedicat aceast
Vita. Nu mai posedm alte detalii despre

Willibald.

Willibald de Mainz, Vila cjuartaS. Bomfalii,

ed. de W. Levison, MGH SrerGerm., 57, p.

90-106; T. Schieffer, Winfrid-Bonifatim und
die christliche Gvundlegung Europas, Frei-

burg, 1954; L. Kurras, Willibald of Mainz,

CE 14, p. 945. cu bibliografie.

Willibrord de Utrecht

Willibrord de Utrecht. misionar, episcop

anglo-saxon considerat 'Apostol al Fri-

siei\ S-a nscut în Northumbria, ca fiu al

Sf, Wilgis. într-o familie înrudit cu

Alcuin*. De tânr îmbrac haina mona-
hal la mnstirea benedictinilor din

Ripon, condus de Wilfrid de York, sub a

crui îndrumare îi desvârete studiile,

în jurul anului 678 merge Ia mnstirea
Rathmelsigi în Irlanda, pentru a deveni

ucenic al vestitului Egbert de lona. Aici

petrece 12 ani i este hirotonit preot. In

anul 690, însoii de mai muli camarazi,

pleac în misiune în Frisia de Apus.

Pentru a-i asigura sprijinul papei în ve-

derea misiunii sale, el se deplaseaz Ia

Roma în 693. Revine la Roma dup doi

ani, în 695, când papa Sergiu îl hiro-

tonete i numete arhiepiscop al frizie-

nilor. Totodat, îi d numele latin de

Clement. Dup revenirea sa de la Roma
în Olanda, Pepin îi d un teren la Utrecht,

pentru a zidi o catedral. în 698, el înte-
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meiaz o mnstire la Echternach în

Luxemburg, pe un teren drii ii de prine-

sa Irmina, care devine un important cen-

tru misionar pentru încreti narea Dane-

mrcii. El însui se deplaseaz în Da-

nemarca,, aducând de acolo 30 de tineri

danezi, pentru a-i educa în tradiia

cretin. Misiunea cretin din Olanda

are de suferit dup moartea Iui Pepin de

Heristal i urcarea pe tron a împratului

frizian pgân Radbod, care îl alung pe

Willibrord. Dup moartea lui Radbod în

719, Willibrord revine în scaun cu aju-

torul lui Carol Martel. Sprijinit de Boni-

faciu, el reîncepe misiunile întrerupte,

conducând aceste activiti de la Echter-

nach, unde a decedat i a fost înmormân-

tat. Din opera scris a lui Willibrord s-au

pstrat puine lucrri: câteva norme

canonice i confirmri; testamentul su;

calendarul su, pe care se afl o infor-

maie scris cu propria mân.

Migne, PL 89, 535-556; Testamentul su edi-

tat de A. Poncelol în AnalIBoll 25, p. 163-

!76; Calendarul, redat în facsimile de Henry

Bradshavv Society, 55. 1918; Alcuin, Vita
t

cartea 1, ActSS, nov. 3, p. 435-451; MGH,
Poetae, 1, p. 207-220; A. Grieve, Willibrord,

Missionary in the Netherlands, 691-737,

1923, cuprinzând trad. în englez a Vieii,

scris de Alcuin, p, 97-126; C.H. Talbot, The

Anglo-Soxon Missionaries in Germany,

1964, p. 3-22; K.. Kiesel, Der Heitrge

Willibrord im Zeugnis der bildenden Kunst,

Luxemburg, 1969; Cross, milibrord, St %
în

ODCC, p. 1489, cu bibliografie; J.L. Druse,

Willibrord of Utrecht, St., în CE 14, p. 945-

946; V Saxer, Willibrord de Utrecht, în

DECA, II, p. 2562.
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Za haria

Zahariu (m.752), episcop de Roma între

741-752. Nu avem informaii despre

viaa sa înainte de urcarea pe scaunul

pontifical al Romei. Se tie doar c s-a

nscul într-o familie greac din Calabria,

fiind fiul lui Polihroniu. Specific pontifi-

catului su sunt aciunile de ajutorare a

sracilor, clerici i laici, din Roma i apoi

misiunile diplomatice de reconciliere pe

lâng lombarzi, franci i cu Bizanul.

Astfel, el renun la pactul isclit de pre-

decesorul su, Grigorie II, cu ducele

Trasamund de Spoleto i îl determin pe

regele lombarzilor, Liutprand, s retur-

neze cetile i proprietile Bisericii.

Totodat, izbutete s opreasc asediul

Ravenei i s primeasc înapoi proprie-

tile acesteia. Prin intermediul Sf. Bo-

ii ifaciu menine relaii cordiale cu

francii. Astfel, el confirm depunerea

ultimului merovingian, Childeric III, i

înscunarea lui Pepin. In ceea ce privete

relaiile cu Bizanul, el trimite, imediat

dup numirea în scaun, o scrisoare Pa-

triarhului de Constanlinopol i împratu-

lui Constantin V Copronimul, informân-

du-i de alegerea i numirea sa, îndem-

nându-i s restabileasc cultul icoanelor.

Papa Zaharia a mai convocat dou
sinoade locale, în 743 i 745. Cu ocazia

celui de al doilea sinod, au fost confir-

mate condamnrile cicticilor Adalbert i

Clement, hotrâte de Sf Bonifaciu.

Pentru a face cunoscut tradiia haghio-

grafic apusean vorbitorilor de limb

greac, el traduce în greac Dialogurile

lui Grigorie* cel Mare.

MGH, Epistokw, 111. 1892, p. 479-487, 709-

711; Jaffe. 1, p. 262-270; E. Caspar,

Geschichte des Papsitams von den Anfângen

bis zur Hâhe der Weitherrschaft, II, 1933, în

spec. p. 710-723; O. Bertolini, Roma di

fronte a Bisanzio e ai Longobardi, 1941, p.

493-513; E. Amman, DTC 15. pt. 2, col.

3671-3675; .1. Barmby, Zacharias (6), în

Smith-Wace. IV, p. 1208-1212; Cross, Za-

charias, SL t
în ODCC, p. 1509, cu biblio-

grafie; MC. Mc Carthy, Zachary, Pope, St.,

în CE 14, p. 1106.

Zaharia Scolasticul

Zaharia Scolasticul sau Zaharia de

Mitylene, cunoscut i sub numele de Za-

haria Retorul. Istoric bisericesc i teolog.

S-a nscul la Maiuma lâng Gaza, într-o

familie numeroas. Unul din cei cinci

frai ai si a fost Procopiu* de Gaza. Stu-

diaz la Alexandria între anii 485-487.

legând o trainic prietenie cu Sever*,

care va deveni patriarh monofizit de

Antiohia. în toamna anului 487, revine la

Beryth (Beirut) unde studiaz dreptul.

Dup o perioad de via ascetic, pr-
sete monahismul i se duce la Constan-

tinopol unde profeseaz avocatura (de

aici numele de scholastikos), ajungând s
dein funcia de consilier juridic al

comes-v\\w\ sacri perlaii. Prsete con-

vingerile monofizite în primii ani ai sec.

VI, îmbriând învtura calcedonian.

Ca episcop de Mitylene (Lesbos), par-

ticip la sinodul ecumenic de la Con-

stantinopol din 536. Nu cunoatem data

morii sale. A scris Istoria bisericeasc

în perioada în care înc mai împrtea
vederi monofizite, la cererea lui Eu-

praxiu. administrator imperial. Aceast
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lucrare s-a pstrat într-un rezumat în

limba siriac, inclus într-o lucrare mai

mare, compilat de un autor anonim la

Amida în 569, i este deosebit de impor-

tant pentru descrierea evenimentelor

care s-au derulat la Alexandria între anii

450-491. Zaharia este autorul biografi-

ilor lui Sever* de Antiohia, Petru* Ibe-

rul, Isaia* monahul. Majoritatea lucr-

rilor sale s-a pstrat în traducere siriac.

în greac s-a pstrat tratatul polemic: De

nunul! opiflcio sau Amntonios* un dialog

cu filosoful pgân neoplatonician

Arnmoniu în problema veniciei lumii;

un fragment dintr-un tratat antimaniheic.

Migne. PG 85, 1011-1044; CPG 6995-7001;

Historia Ecclesiastica, ed. de E.W. Brooks, 4

voi., în CSCO, Syriaci Scriplores, Series III.

V-VI, Paris, 1919-1924, text siriac i trad. la-

tin; FJ. Hamilton, E.W. Brooks, The Syriac

Chromcle Known as that of Zacchariah of

MityJene, London, 1899, cu trad. în englez;

Vitae virorum apnd monophysitas celeberri-

morum y ed. de E.W. Brooks, 2 voi., Paris.

1907; M. Minniti Colona (ed.), Zaccaria

Scolastica, Ammonio, Napol i, 1 973 cu

introd. text critic i trad. în italian; M.-A.

Kugener (ed.), La vie de Severe par Zacharie

le Scholastjque, Paris, 1903 [PO 2.1], p. 7-

115. cu trad. în francez; B. Tatakis, La

philosophie byiantme. Paris, 1949, p. 34-37;

Cross, Zacharias Scholasficus, în ODCC, p.

1509, cu bibliografie; F.X. Murphy, Zachary

the Rhetor, în CE 14, p. 1107-1108; D.

Stiernon, Zacharie le Scholastkpie OU le

Rheteur, în DECA, II, p. 2565-2566; C
Schmidt, Zacharias Rhetor, în LACL, p. 635,

cu bibliografie.

Zaharia de Ierusalim

Zaharia de Ierusalim, patriarh al Ieru-

salimului, începând din 609 i pân în

jurul anului 628. Dup informaiile date

de ctre Teofan*, Anastasie* i din Chro-

nicon Alextmdrimwt, el i-a urmat la

patriarhat lui Isaac i s-a urcat pe scaun

în al noulea an al lui Pliocas (609).

Dup ce cucerete Ierusalimul, în 614,

Chosroes II ia cu sine Sf. Cruce, ca talis-

mam magic, iar pe Zaharia, ca pzitor i
capelan al acesteia. In locul lui a fost

numit vicar patriarhal Modest, egumenul

mnstirii Sf. Teodosie. Zaharia rmâne

în Persia timp de 14 ani, pân în 628,

când i s-a permis s revin la Ierusalim

cu Sf. Cruce i s-i reia îndatoririle de

patriarh. în 614, curând dup sosirea lui

ca prizonier în Persia, el adreseaz o

epistol de mângâiere 'turmei sale fr
pstor' i celorlalte Biserici care au sufe-

rit în urma incursiunii lui Chosroes.

Aceast epistol s-a pstrat în georgian

i în arab.

Migne, PG 86, 3219-3234; CPG III, 7825;

versiunea georgian: G. Garitte în CSCO
202, p. 70-76 i 203, p. 46-50; versiunea

armean: G. Garitte, în CSCO 340, p. 49-53

i 98-101; E. Venables, Zacharias (4), în

Smith-Wace, IV, p. 1207-1208; J. Irmscher,

Zacharie de Jerusalenu în DECA, II f p.

2565, cu bibliografie; G. Rowekarnp,

Zacharias von Jerusalem, în LACL, p. 635.

Zaharia de Merv

Nu se tie nimic despre viaa lui Zaharia

i se crede c a trit în a doua jumtate a

sec. IX. A fost identificat cu medicul

Abu Zahya al-Marwazi, cruia îi sunt

atribuite scrieri de logic. Zaharia este

autorul unui lexic siriac, care com-

pleteaz lucrarea lexicografic a lui

Hunain*. Adaosurile fcute de el sunt

citate adeseori de Bar Bahlul i contrazic

uneori prerile lui Hunain. Pentru a

remedia aceste neconcordane, medicul

Isho bar Aii, rescrie lexiconul, folosind

materialul furnizat de Hunain i Zaharia.

Kitab al-Fihrist< ed. Fluegel, Leipzig, p. 263;

Ibn Abi Ouseibia, ed. Mueller, Koenigsberg,

K%
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1884, I, p- 234-235; Duval, p. 255, 297, 387;

Chabot, p. 112; W.Wrighi, Syriac Literature,

ed. a 2-a, p. 215.

Zefirin

Zefîrin (198-217), urmaul lui Victor I în

scaunul episcopal al Romei. A pstorit în

timpul domniei lui Septim iu Sever i

Caracal la. Dei nu a avut întotdeauna cu-

vinte alese la adresa lui Zefirin. Ipolit* îi

atribuie acestuia o definiie hristologic

îndreptat împotriva lui Sabelie*: 'Cu-

nosc doar un singur Dumnezeu, Iisus

Hristos, i pe nimeni altul alturi de El

care s fi fost nscut i care a putut pti-

mi' (Ref, 9, II, 3). Teologul german

Adolf Harnack, consider c aceast

definiie este ""cea mai veche definiie

dogmatic a vreunui episcop roman, care

ne este cunoscut ca text'. Aprecierea lui

este cu atât mai interesant, cu cât el îl

acuz pe Zefirin c ar fi fost modalist.

Quasten ne atrage atenia c, întrucât Ze-

firin îl numete pe Iisus Hristos 'Dum-

nezeu nscut', trebuie s presupunem c
el îl recunoate pe ' Dumnezeul care na-

te' i care nu poate fi identificat cu cel

nscut. Luat în acest sens, definiia lui

Zefirin nu este modal ist. Trecând cu ve-

derea criticile îndreptate împotriva lui

Zefirin de ctre Ipolit, credem util s rei-

nem c el a meninut excomunicarea dat

de Victor împotriva lui Teodot*, datorit

învturii eretice pe care o propovduia

(vezi: Victor I), i l-a excomunicat pe

ucei ;cul acestuia, Teodot pe nume, care

susinea c Hristos, dei a fost conceput

de la Duhul Sfan, a fost doar un om sim-

plu, inferior chiar i lui Melchisedec. Se

pare c în vremea lui Zefirin a înflorit la

Roma o serie de erezii hristologice, fa
de care acesta a trebuit s ia atitudine

ferm.

P. Coustant, Epistolae Romanorum Ponti-

ficum, I, Paris, 1721; S. Wenzlovvsky, Die

Brie/e der Ppste, I, BKV, Kempten, 1875;

A. Harnack. Die âlteste uns im Wortlaut

bekannte dogmatische Erklarung eines

romischen Bischofs (Zephyrin bei Hippolyt,

Refitt. IX, IU, în Sb (Beri.), 1923, p. 51-57;

E. Caspar, Geschichte des Papsttums von den

Anftingen bis zur H6he der Weltherrschaft, I,

1930, p. 22-24 i 38-40; Altaner-Stuiber

(1966), p. 109; James Barmby, Zephyrinus,

art. în Smith-Wace, IV, p. 1215-1220; Cross,

Zephyrinus, art. în ODCC, p. 15 1 1, cu biblio-

grafie; E.G. Weltin, Zephyrinus, Pope, St, în

CE 14. p. 1118-1119; E. Amman, DTC, XV,

pt. 2, 1950, col. 3690 i urm.; Quasten,

Patrology, I, p. 279-280; A. Di Berardino,

Zephirin, în DECA, II, p. 256g-2569; C.

Schmidt, Zephyrinus von Rom, în LACL, p.

636.

Zeno

Zeno (m. 375), episcop i patron al ora-

ului Verona. Ambrozie* îl menioneaz

în una din scrisorile sale adresat epis-

copului Syagrius de Verona. Potrivit tra-

diiei locale, este cel de a 8-lea episcop

de Verona. A fost probabil originar din

Africa. îi sunt atribuite aproximativ 90

de predici, scrise sub form de 'tracta-

tus', în maniera scriitorilor africani în

spe, Tertullian* i Ciprian*. Cele mai

multe dintre prediciile sale sunt exege-

tice, prezentând teme i personaje din

Vechiul Testament, iar câteva abordeaz

teme doctrinare, dei elemente de acest

gen nuaneaz întreaga sa oper. Zeno ia

atitudine ferm i în problema arian,

afirmând fr echivoc categoriile hris-

tologiei ortodoxe privind cele dou firi i

problema persoanelor treimice. Stilul

predicilor sale este ales, bogat în for-

mulri alegorice, iar frumuseea limbii

latine arat c el a fost bine educat, cu

acces la cultura clasic latin. In una din
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predicile sale, el citeaz de dou ori din

Aeneida lui Virgiliu.

Migne, PL 11, 253-528; ed. critic: B.

LGfstedt, CCL 22, 1971; A. Bigelmair, Des
hi, Bisehofs Zeno von Verona Traktate, BKV
ed.2-a, 10, Mttnchen, 1934; M. Stepanich,

The Christology of Zeno of Verona,

Washington, 1948; B. Lttfted, Zur Sprache

des Zeno Vercnensis, ActaClassica 12, 1969,

p. 87-102; L. Palanca, The Prose Rhylhm and
Goirgianici Figures in the Sermons of St.

Zeno of Veronat Diss. Catholic University.

Washington D.C., 1970; B. LOfctedt, D. W.

Packard, A Concordance io the 'Sermons ' of
Bishop Zeno von Verona, New York, 1975;

Cross, Zeno, art. în ODCC, p. 1511; A. C.

Rush, Zeno of Verona, în CE 14, p. 1118; F.

H. B. Danieli, Zeno (6), art. în Smith-Wace.

IV, p. 1213; Altaner-Stuiber. 1980, p. 369;

Quasten, Patrology, IV, p. 127-130, cu biblio-

grafie; M. Simonetti, Zenon de Ve'rone, în

DECA, II, p. 2567-2568; B. Diimler, Zenon
von Verona, în LACL, p. 636, cu bibliografie.

Zenohiu de Gazir

Zenobiu de Gazir, diacon de Edessa,

ucenic al lui Efrem* irul, autor al unor

tratate împotriva lui Marcion* i Pamfil

i al unei viei a Sf, Efrem. în siriac nu

s-a pstrat nimic din scrierile sale. în ar-

mean îns au supravieuit dou predici,

una dedicat lui Meletie sau Meletie

Antiohianul i unui martir, iar alta despre

Iuda. întrucât Meletie a decedat în anul

381, se presupune c Zenobiu a încetat

din via la o dat ulterioar, înainte de

anul 400.

Assemanî, BO I, p. 163; în armean: Handes
Amsorya 35, 1921, p. 545-55; 36, 1922, p.

73-80; Chabot, 32-33; Duval, p. 335;

Baumstark, p. 66; Urbina, p. 85.

Zosim

Zosim (m. 418), episcop de Roma, grec

de origine. A condus scaunul de Ia Roma

pentru o perioad foarte scurt (417-

418), timp insuficient pentru a înelege

adecvat situaia din Biserica Apusean i
în contextul unei opoziii insidioase din

partea comunitii romane. Acestea pot

constitui motive serioase pentru câteva

aciuni pe care el Ie-a întreprins i care au

fost evaluate negativ. De Ia el a rmas o

serie de scrisori. Dintre acestea, Epistola

2 (1) i Epistola 15 (1-2) prezint un inte-

res deosebit, întrucât în ele este subliniat

caracterul apostolic i sinodal al Bisericii.

Migne, PL 20, 639-704; Idem, PLS I, 796 i
urm.; Idem, PLS I, 797; E. Caspar, Geschich-

te des Papsttums von den Anfngen bis zur

Hohe der Wehherrschaft, l 1930, p. 344-

360; F. Floeri, Le pape Zosime et la doctrine

augustinienne du peche originel, Aug.Mag,

II, 755-761; G. Bardy, în Fliche-Martin, IV,

1 937, p. 248-25 1 ; T. Jalland, The Church and

the Papacy, SPCK, 1944, p. 296-289; J.

Barmby, Zosimus (4), în Smith-Wace, IV, p.

1221-1225; E. Amann, în DTC, XV, 1950,

col. 3708-3716; Cross, Zosimus, art. în

ODCC, p. 1513; J. Chapin, Zosime, Pope,

SL, în CE 14, p. 1135-1136; Quasten,

Patrotogy, IV, p. 585-586; B. Studer, Zosime,

în DECA, II, p. 2570; B. Diimler, Zosimus

von Rom, în LACL, p.637.

Zosim

Zosim, istoric grec din sec. V sau VI. Din

titlul crii sale putem deducec el a fost

comite i avocat fiscal, detaliu asupra

cruia ne atrage atenia istoricul Fotie*,

care îl identific în mod eronat cu Zosim

de Gaza sau Zosim de Ascalon. Istoria sa

este intitulat, Istoria noua. Acest lucru

nu sugereaz o nou ediie a unei istorii

mai vechi, ci pur i simplu o nou per-

spectiv istoric, având un ton critic la

adresa cretinismului. Zosim a trit o

vreme la Constantinopol unde a scris

istoria sa, probabil între anii 498/502 i
518. Istoria nou începe cu r.zboiul
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troian i trece în revist, în primele ase

cii, evenimentele din lumea greco-ori-

ental pân la cderea imperiului mace-

donian. Urmeaz apoi marile etape ale

istoriei imperiului roman, pentru a se

opri pe neateptate la anul 4 1 0. Istoria lui

Zosim se bazeaz pe izvoare similare

mai vechi. Cu toate acestea, ea aduce o

nuan aparte, de interes deosebit, i
anume, prezentarea intenionat a istoriei

într-o perspectiv pgân i anticretin.

El atribuie cderea imperiului roman

neglijrii vechii religii pgâne romane i
unor motive politice. De interes deosebit

este materialul referitor la sec. III, pentru

care nu prea exist documente i relatri

precise. Istoria Constantinopolului este

prezentat mai detaliat, autorul profeind

mreia acestei ceti. Importana acestei

lucrri rezid atât în modul de abordare i
elaborare a materialului, cât i în viziu-

nea critic asupra crîterilor care au dus la

diverse schimbri radicale în cursul isto-

riei i asupra unor personaliti cheie i a

faptelor acestora. Interesante sunt i
notele marginale, îndeobte critice,

fcute de diveri cititori bizantini cretini

ai acestei istorii i care s-au pstrat con-

semnate pe singurul manuscris al Istoriei

noi, care se afl la Vatican.

L. Mendelssohn, Zosimi conritis et exach'o-

catifisei Historia nova, Leipzig, 1887, retip,:

Hildesheim, 1963; F. Paschoud, Zosime,

Histoire nouvelle, 3 voi.. Paris, 1969-1979;

New History, trad. în englez, de R.T. Ridiey,

Sydney, 1982; M.E. Golonna, Gli storici

bizantini dat IV al XV secoio, Napoli, 1956;

P. Paschoud, Cinq etudes sur Zosime, Paris,

1975; W. Milligan, Zosimus (5), în Smith-

Wace. IV, p. 1225-1227; Z. Petre, La pensie

historique de Z, în Studii Clasice 7, 1965, p.

263-272; Cross, Zosimus, în ODCC, p. 1513;

D. Stiernon, Zosime, în DECA, p. 2569, cu

bibliografie; U. Hamm, Zosimus, Historiker,

în LACL, p. 637, cu bibliografie.

Zosima

Zosima, egumen i ascet palestinian din

sec. VI, S-a nscut Ia Sinde, în aprppiere

de Tyr, în Fenicia. în 520 a întemeiat o

mnstire la Sindenai lâng Caesareea

Maritima. De Ia el ne-a rmas o prezen-

tare a vieii unor monahi, intitulat

Alloquia. In redactarea lucrrii sale, el a

fcut uz de lucrarea lui Isaia* monahul.

La rândul ei, lucrarea sa a fost folosit de

Dorotei,

Migne, PG 78, 1680-1701; CPG 7361; A.

Croymann, în CSEL 47, p. 213-226; CCL IL

1399-1410; L. Perrone, La Chîesa di Pales-

tina e le controversie cristologîche, Brescia.

1 980, p. 3 1 0; L. Regnauld, Les Âpophtegmes

des Peres en Palestine aux VF-VW siecles,

Irdnikon, 54, 1981, p. 320-330; J. Gribo-

mont. Zosimas, în DECA, II, p. 2569; J.

Pauli, Zosimas9 în LACL, p. 636-637, cu bi-

bliografie.

Zotic

Zotic, unul din cei patru sfini martiri

descoperii la Niculiel: Zotikos, Attalos,

Kamasis i Philippos. Descoperirea s-a

fcut cu totul întâmpltor în anul 1971.

Pe temeiul unor analize circumstaniale,

s-a ajuns la concluzia c Martirii de la

Niculiel dateaz din sec. IV i cel mai

probabil din sec. V. Diac. Prof. P. David

a sugerat posibilitatea plasrii acestora în

sec. II sau III. Dac la început aceast

ipotez prea cam îndrznea, un ele-

ment interesant pare a o confirma. Este

vorba de existena unui episcop din

Tracia, i anume, Sotas de Anchialus, lo-

calitate pe coasta de apus a Mrii Negre,

[menionat într-o scrisoare a Iui Aelius

Publius Julius, episcop de Debeltum i
citat de Eusebiu* de Cezareea], dup
Lightfoot, aceeai persoan cu Zotikos

(întrucât schimbarea Iui 2 în Z era un

fenomen obinuit la acea vreme), care a

899
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alungat demonul din Priscila, profeîesa

lui Montanus. Acesta a trit în a doua

jumtate a sec. II, fiind menionai în

tratatul antimontanist, dedicat de un

autor anonim Iui Abercius(m. 200), epis-

cop de Hierapolis. In acest tratat el este

numit „confrate preot", Zotikos din

Outros, localitate în apropiere de Hiera-

polis. Este posibil ca el s fi suferit

moarte de martir în timpul persecuiei lui

Marc Aureliu. Se tie c persecuiile lui

Marc Aureliu au fost deosebit de sânge-

roase la graniele imperiului. în acest

sens, este suficient s ne amintim de per-

secuia de la Lyon, unde au fost marti-

rizai, alturi de episcopul locului,

Pothin, muli cretini. Prile tracice de

pe coasta de apus a Mrii Negre nu au

fcut excepie, dovad fiind cei patrii

martin de la Niculiel, pe tâng ali doi,

care par a aparine unei perioade mai

vechi, iar numele lor nu ne sunt cunos-

cute.

Eusebiu, Ist. bis., V, 18, i 19; Ignatie II, ill

(Lightfoot); F. Danieli, Sotas% în Smith-

Wace, IV, p. 721; G. Salmon, Montam®, în

Smith-Wace, III, p. 938; G. Salmon, Zoticus,

in Smith-Wace, IV, p. 1227; Patriarhia

Bisericii Ortodoxe Române, Sfini români i
aprtori ai legii strmoeti, tiprit cu

binecuvântarea Prea Fericitului Printe

Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, Editura Institutului Biblic i de Mi-

siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureti,

1987, p. 173-177; R. Rus, Niculiel, Sfinii

martiri cretini de la, în Oxford Dicionar al

Sfinilor, de David Hugh Farmer, traducere

de Mihai C.Udma i Elena Burlacu, Argu-

mentul i articolele consacrate sfinilor ro-

mâni de Remus Rus, Univers Enciclopedic,

Bucureti, 1999, p. 391; P.I. David, Martirii

clin Niculiel, în M.O., nr. 3-4/1972.
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